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Woensdag 9 september a.s. : eerste Laat Maar Zien avond
Op de clubavond woensdag 9 september  a.s.  houden we de eerste  “Laat  maar zien
avond” waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Idee van de Laat-Maar-Zien avonden is dat de films waar clubleden het huidige seizoen mee bezig zijn
aan de andere clubleden getoond kunnen worden. Hierbij gelden de volgende regels:
 De maximale lengte van de films is in principe 15 minuten.
 Meerdere films per persoon zijn welkom, maar we maken dan 2 (of 3) rondes,
 Bij ofwel teveel films, ofwel films die langer duren dan 15 minuten, wordt er een jury gevormd van

ten minste twee bestuursleden. Deze jury bepaalt welke films dan vertoond gaan worden.
 We starten de avond met eéeén film uit voorafgaande seizoenen en sluiten (bij voldoende tijd) af met

een film van een andere videoclub.

Geef ook even aan wat voor beoordeling je wilt. Kies tussen (a) lijstjes op het bord, (b) leden roepen
wat,  (c) helemaal geen of (d) juryrapport (door VCB kringjuryleden).  Het maximaal “lijstjes op het
bord” per avond is 4, bij meer, dan loten we. 

N.B.  de  films  kunnen  door  de  VCB  worden  gebruikt  voor  PR  doeleinden  (YouTube,  VCB  website,
Facebook, etc.). Heb je dat liever niet, vermeld dat dan even.

Graag jullie  films  uiterlijk  a.s.  maandag 18:00uur (beschrijving  via  de  email  en  de  film zelf  via
www.wetransfer.nl of als YouTube/Vimeo link) naar Reneé  (rene.nykamp@gmail.com). De films worden
dan  met  een  verborgen  link  op  YouTube  geplaatst  en  de  links  vervolgens  op  de  website  van  de
Videoclub Borne. Deelnemers aan de ZOOM sessie kunnen de films dan zelf via hun eigen webbrowser
vloeiend (zonder haperingen) afspelen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 10 september a.s. : Portretfilm maken - introductie

Donderdag  10  september  starten  we  met  de  introductie van  de
workshop  "Portretfilm  maken".  Je  kunt  hier  vrijblijvend  aan
meedoen (stuur mij dan even een bericht) en daarna beslissen of je
doorgaat met de workshop. Opgegeven hebben zich Louis Vijn, Paul
Simon.

Als filmer zoek je zelf  een thema/verteller en werk je gedurende acht maanden aan Story-telling (de
verhaal ontwikkeling), je interview techniek, het filmen en uiteindelijk het monteren van je eigen film.

Deze erg leerzame workshop is bedoeld voor de meer gevorderde filmmaker, d.w.z. we gaan er van uit dat je
weet hoe je goede filmopnames en een goede montage maakt en dat je zonder verdere hulp een Windows of
Apple  montage  programma  kunt  gebruiken.  Meedoen  aan  de  introductieavond  is  gratis,  maar  wil  je
deelnemen, dan wel (per email: lau@hopmans.demon.nl) even aanmelden.
. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exclusief voor VCB leden en hun partners: extra clubavond op do
24 sept. a.s.  Denekamp in oorlogstijd - Deel 2 

Oorlogsfilms zijn er alle vormen tijdens de vieringen van 75 jaar Vrijheid.
Maar deze film gaat over de oorlogsherinneringen in de vroegere gemeente
Denekamp en haar kerkdorpen. De film is een educatief en cultureel project
met  een  unieke  (Nederland  -  Duitsland)  grensoverschrijdende  samen-
werking. Een achtjarig initiatief van filmmaker en lid van de Videoclub Borne
Bertie Borggreve. 

Op donderdag 24 september hebben we een vertoning exclusief voor leden (en hun partners) van de
Videoclub Borne! Lokatie: grote zaal van het Kulturhus in Borne.

Let  wel:  i.v.m.  met  Covid-19  kunnen  er  momenteel  maximaal  60  bezoekers  toegelaten  worden
(normaal circa 230).

Wil je komen, dan even opgeven d.m.v. een mail naar lau@hopmans.demon.nl (geef ook even aan met
hoeveel personen (met of zonder partner) je komt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Videoclub Borne start cursus  Filmen en fotograferen met je Smartphone

De beste camera is de camera die je bij je hebt, en dat is vaak de Smartphone! We
hebben er bijna allemaal eéeén, en we gebruiken hem niet alleen om te bellen, maar
ook om van tijd tot tijd te fotograferen of misschien wel zelfs om af en toe een
aardig filmpje te schieten. Maar weten we ook hoe we dat beter kunnen doen?
Welke instellingen en apps hier het beste voor zijn? Geïïnteresseerd in het maken
van betere foto’s en films met de smartphone? Bij de Videoclub Borne start een

cursus ‘Filmen en fotograferen met de Smartphone’!

De cursus zal allereerst ingaan op het algemene gebruik van de smartphone:
je leert omgaan met de vele instelmogelijkheden, je laat hem voor je werken
zoals  jij  dat  wilt  en je  leert  functies  die  je  nog niet  eerder ontdekt  had.
Daarnaast  gaat  de  cursus  in  op  de  verschillende  standaard  en  niet-
standaard aanwezige apps om foto’s en video's te maken of te bewerken. Tot
slot op de mogelijkheden om foto’s en video's te uploaden naar het internet
of naar de eigen computer. De cursus richt zicht op zowel de i-phone als de Android systemen. 

Deel 1 van de cursus bestaat uit 5 lessen op de donderdagavond in de even weken van 20:00-22:00uur
(data:  17  september,  1/29  oktober  en  12/26  november  2020)  en  wordt  gegeven  door  (wizzkid
Smartphones) Anja Jansen. De cursus wordt gegeven “Op afstand” met ZOOM. De prijs bedraagt 57,50
euro per deel (5 avonden). Deze prijs is opgebouwd uit €20 specifiek voor de cursusavonden (inclusief
hands-out) en €37,50 voor het half-seizoens VCB lidmaatschap. Daarmee kun je dan ook weer weè l
deelnemen aan alle andere Clubavonden en Praktijkavonden. Ben je al lid van de Videoclub Borne, dan
betaal je uiteraard alleen de €20.

Zie ook de verslagen van de vorige editie op onze website www.videoclubborne.nl, tabblad Actueel, item
Cursus Smartphones. Voor meer informatie en/of opgave, mail naar lau@hopmans.demon.nl (of bel tel.
nr. 06-41578278).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Status opgaven VCB cursussen & workshops d.d. 6 september 2020

Hieronder de status van de opgaven vor de cursussen/workshops tot zover. Kijk allemaal even waar je
aan deel wilt nemen en geef je dan z.s.m. even op. We weten dan waar we aan toe zijn.

Maak je eerste MagiX film (optioneel voor MagiX basiscursisten) – Start 8 oktober 2020

Ria van der Putte (3e maal, gratis),

Workshop “Portretfilm maken” (door Lau Hopmans & Jan Kupper) – Introductie do 10 sept., start 
do 8 oktober (inbegrepen bij VCB lidmaatschap).

Louis Vijn, Paul Simon

Filmen voor beginners (door Lau Hopmans, vanaf 16 september) Filmopnamen voorbereiden & 
maken: Ken je camera, Geluidopnamen, Verhaal, Standpunten, Compositie, etc. etc.  (inbegrepen bij 
lidmaatschap, start wo 16 september 2020).

-------------- Praktijk oefeningen samen met

Jenny van Dorsten ?

Ria van der Putte alleen

Martine Olthof Tyron Elferink

Cursus FCP-X (door Hans Meulenbroek, Peter Bourgonje: Data: 2/16/30 sept., 28 okt., 11 
nov.2020. Kosten VCB lidmaatschap (€37,50 voor een half seizoen) + cursusgeld (€20 voor 5 
avonden) = €57,50 totaal per cursus.

Bertie Borggreve, Jan Morsink, Harrie Ribbers(2e maal), Hannie Droste(3e maal), John Haxe(2e 
maal).

Cursus “MagiX Basis” montage (door Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher, Joke van Hierden). Data: 17 
sept. (check HW/PC, Gerard Semmekrot), 1 okt. (Bestandsbeheer), 29 okt., 12/26 nov., 10 dec. 
2020, 7 jan 2021. Plus: za 9 jan 2021 (praktijkochtend), do 21 jan. 2021 (Terugkom-avond). 
Kosten VCB lidmaatschap (€37,50 voor een half seizoen) + cursusgeld (€20 voor 5 avonden) = 
€57,50 totaal per cursus

Ria van der Putte (3e maal, gratis),

Cursus “Filmen & fotograferen met je Smartphone, Deel 1” (door Anja Jansen). 
Data: 17 sept., 1/29 okt., 12/26 nov. 2020.
Kosten VCB lidmaatschap (€37,50 voor een half seizoen) + cursusgeld (€20 voor 5 avonden) = 
€57,50 totaal per cursus.

Jenny van Dorsten,

N.B. Met m.b.t. de cursussen geldt dat alleen de eerste keer dat je deelneemt de 20 euro betaald dient te worden. De 
tweede, derde, … keer hoeft geen extra lesgeld betaald te worden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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