
Toelichting club- en 
Praktijkavonden

Videoclub Borne Open Avond 2020 Toelichting programma            (Lau Hopmans)

Overzicht: zie opgestuurde formulier 

(voor + achterkant!).



1. Clubavonden (1/2)
(zie formulier item 1: oneven weken, wo)

� Aandacht voor montage: professionele gastsprekers: 
� Mirthe Fernandes:  (https://www.fernandesfilms.com/): “De kunst van het 

(goed) monteren”!

� Martin Versteeg: Monteren met DaVinci Resolve (een vaak aangeprezen 

gratis montageprogramma).

� Ronald Voort (http://www.voortmedia.com/) en Andreas Bertram 
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� Ronald Voort (http://www.voortmedia.com/) en Andreas Bertram 

(www.leomotion.net).

� Eigen films bespreken (vijf ‘Laat maar zien avonden’).

� Plus (extra avond do 24 sept): Grote zaal Kulturhus

Borne: Denekamp in oorlogstijd (docu Bertie).



Clubavonden (2/2)
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2. Cursussen (1/4)
(zie opgaveformulier item 3 (FCP-X) en 4 (MagiX resp. 

Smartphones): zie verder de volgende presentaties)

Apple FCPx (Hans/Peter) �
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Smartphones (Anja) �

MagiX (Gerrit/Henk/Joke)

+ Gerard (Check hardware) + Gerrit (Bestandsbeheer)

+ (Gerrit) Maak je eerste MagiX film



Cursussen (2/4)
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Cursussen (3/4)
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Cursussen (4/4)
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3. Praktijk (1/2)
(zie formulier item 3: even weken, wo)

� Praktijk (Lau)

� (najaar 2020) Filmen voor beginners (5 avonden): ken je camera,

standpunten & niet over de as gaan, kaders, aandachtspunt &

compositie (diepte), découpage, verhaal, cameravoering: bewegen

met de camera, geluid-opnamen, werken met microfoons.
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met de camera, geluid-opnamen, werken met microfoons.

� ZOOM sessies + koppels maken voor uitvoeren oefeningen thuis!

� (voorjaar 2021) Monteren voor beginners (de Techniek, 5
avonden) (aanpak, découpage, tijdverdichting, crosscutting, inserts,

J/L-cuts, springers vermijden, afwerking).



Praktijk (2/2)
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4. Portretfilm maken 1/3
(zie formulier item 2: oneven weken, do)

Opzet:  Je maakt een portretfilm van circa 10 minuten over je verteller. 

� Voor degenen die een stapje verder willen!

� Als filmer zoek je zelf een thema/verteller voor je portretfilm.

� Twee-wekelijks (oneven weken - do avonden - ZOOM sessies).

� Je bent bekend met opname/montage technieken. 
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� Je bent bekend met opname/montage technieken. 

� Accent op verhaalontwikkeling (Story-telling).

� Afsluiten met een Première (do 22 april 2021).

� Leerzaam, maar wèl met (redelijk wat) huiswerk!

� Nog keuze: wel of geen centraal thema: 

� Beslissen we met de deelnemers samen.



Portretfilm maken 2/3

� We volgen een gestructureerde aanpak � Voorbeelden:

Reseach, Thema, Premisse, Synopsis, Story-telling, Step-outline,

Interview (plan/uitvoering), Extra shots bedenken en filmen, Montage.

� Filmers werken in koppels (reflectie, samen filmen)
(iedere film maakt zijn eigen film, evt.1 thema/geïnterviewde, 2 montages)

� Begeleiding door Lau Hopmans en Jan Kupper
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� Begeleiding door Lau Hopmans en Jan Kupper
(deelnemers Minikronieken seizoen 2018/2019).

� (les 1) Introductie do 10 september (ZOOM sessie).
Plus start research Verteller/Thema
(krantenartikelen, iemand in je eigen omgeving?).

� (les 2: 8 oktober) Toon je beste (5 min) film
� Beeldvorming: wat gaat goed, waar met name

nog ondersteuning nodig?



Portretfilm maken 3/3
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Opgeven

Opgave Lidmaatschap, Cursussen 
Workshops en/of Praktijkavonden: 

Zie (na de presentaties) het opgestuurde 

formulier (achterzijde, maximaal 1 

opgave per blok(avond)!)
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opgave per blok(avond)!)

Vragen?


