
Nieuwsbrief nr. 257                               Seizoen 2020-2021                                       21 september 2020
Facebook redacteuren: Lau (algemeen), Lau/René (clubavonden), Peter B (FCP-X).

Woensdag 23 september a.s. : Filmen met een Gimbal   (ZOOM sessie)

Ook met ZOOM: deze clubavond van Lau over het filmen met de Rollei smartphone
Gimbal (actieve stabilisator voor je Smartphone).  Na een korte introductie over
stabilisatie in het algemeen (3-assen of 5-assen? Rotaties en translaties?), zal Lau
ons laten zien hoe je je smartphone uitlijnt op de Rollei Gimbal, de app opstart en
de bluetooth verbinding maakt met je smartphone. 

Het verhaal over de drie “werkmodi” is wel even lastig: kies je nu voor de draai-
modus (alleen  pannen), de  draai-  en  kantel  modus (pannen  en  tilten)  of  voor
de lock  modus (camera  vergrendeld)?  De  onderstaande  voorbeeldfilmpjes
(opgenomen in de draai- en kantel modus) laten wel heel goed zien wat de Gimbal
zoal presteert en deelnemen is dus zeker de moeite waard.

https://www.youtube.com/watch?v=IPz0lhqGocE

https://www.youtube.com/watch?v=LTfchoWPKKY 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Extra clubavond do 10 september a.s.:
     Denekamp in oorlogstijd - Deel 2 
         Exclusief voor VCB leden en hun partners

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)  grens-overschrijdende
samenwerking.  Een  achtjarig  initiatief  van  filmmaker  en  lid  van  de  Videoclub  Borne
Bertie Borggreve. 

Op donderdag 24 september hebben we een vertoning exclusief voor leden (met hun partners) van de
Videoclub Borne! Lokatie: grote zaal Kulturhus Borne, aanvang 20:00uur (zaal open 19:45uur).

Let wel: i.v.m. Covid-19 kunnen er momenteel maximaal 60 bezoekers toegelaten worden (normaal
circa 230). Er zijn circa 22 aanmeldingen. 

We houden uiteraard circa 2 meter afstand en we komen alleen bij geen Covid-19 symptomen!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Woensdag 7 oktober a.s. : tweede Laat Maar Zien avond
Op de clubavond woensdag 7 oktober a.s. houden we de tweede “Laat maar zien avond”
waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Graag weer jullie films uiterlijk a.s. maandag 5 oktober, 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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Status opgaven VCB cursussen & workshops d.d. 19 september 2020
Hieronder de status van de opgaven voor 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.

Status opgaven VCB cursussen/workshops d.d. 19 september 2020
Maak je eerste MagiX film (optioneel voor MagiX basiscursisten) – Start 8 oktober 2020

Ria van der Putte (3e maal, gratis), Gerard Bergman (3e maal), Tyron Elferink, Martine Olthof

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

Louis Vijn, Paul Simon, Paul Koppen de Neve,  John Haxe

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 Lex Verloop (nieuw lid)

Ria van der Putte Alleen

Martine Olthof Tyron Elferink

Henk Visscher Alleen

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), Gerard Bergman (3e maal), Tyron Elferink, Martine Olthof

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, Marko Zwier

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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Za 3 okt 2020: Première Portretfilms seizoen 2019-2020 !!!
Op  zaterdag  3  oktober  is  het  dan  zover:  de  premieère  van  5  door  onze  clubleden  Marja,  Gerard
(Semmekrot), Martine, Bertie en Tyron gemaakte films tijdens de workshop  “Portretfilm maken” van
het  vorige  seizoen  (begeleid  door  Lau  en  Jan  (Kupper)).  Een jaar  lang  plannen  maken,  filmen en
monteren en een resultaat om echt wel heel trots op te zijn! Daarnaast (helaas) ook met een wel heel
toepasselijk thema “Vrijheid”.

Vanwege de corona kunnen er maximaal 60 bezoekers worden toegelaten. Volgende week zaterdag
weten we hoeveel bezoekers er komen die zijn uitgenodigd door de filmers en vertellers,  maar we
verwachten dat er wel ruimte is voor andere clubleden. Heb je interesse om er bij te zijn, meld je dan
(via een mail naar lau@hopmans.demon.nl) aan bij mij. Er geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt
(dus tot 60 bezoekers)!

Lau
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Uitnodiging 
verzorgd door 
Martine en 
Tyron.
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