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Woensdag 21 oktober a.s. : “De kunst van het (goed) monteren”!

Door  Mirthe  Fernandes,  professionele  filmmaker  uit  Goor  (zie  ook  haar  website
https://www.fernandesfilms.com/).  Verspreid  over  twee  clubavonden  zal  Mirthe  ons
aangeven waar je zoal op kunt letten om een goed lopende filmmontage te maken. 

Mijn  ambities  zijn  het  bedenken,  regisseren  en  filmen  van  films,  documentaires  en  andere  video
content. Mijn creativiteit is te zien in alle soorten video content die ik maak. In mijn werk laat ik de
ongeziene  onderwerpen  in  de  samenleving  zien.  Een  groter  geheel  filmen  dat  reflecteert  in  een
individu is hoe ik te werk ga. Ik kijk met filmische ogen naar de wereld en probeer zo in een paar
minuten tijd die wereld een stukje mooier, duidelijker of empathischer te maken voor iedereen die het
ziet.

We starten om circa 19:45uur, Check voor die tijd je eigen beeld en geluid (luidspreker en microfoon).
Het is handig om met twee schermen te werken, zie ook de VCB ZOOM Tutorial.

Woensdag  a.s.  de  eerste  avond,  over  2  weken  de  tweede.  Twee
interessante avonden met veel filmvoorbeelden, zowel voor de beginner
als voor de gevorderden onder ons. Mis het niet!

 Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=52o7GNGZARw
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Start MagiX basiscursus
Kijk ook nog even of de cursus MagiX videomontage (door Gerrit en anderen) iets voor je is
(of weet je wellicht anderen die mogelijk interesse hebben, geef het dan even door).  De
eerste les is op donderdag 29 oktober, dus je kunt je nog aanmelden!

Met de basiscursus MagiX videomontage behandelen we alle  fasen van de montage:  het
inlezen van het opgenomen filmmateriaal, het eigenlijke monteren van beeld en geluid, het toepassen
van beeldovergangen en effecten, het toevoegen van titels en muziek en het exporteren naar bestanden
of naar DVD/Blu-Ray disc.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RABO ClubSupport 2020
De jaarlijkse RABO-clubactie gaat weer van start. Dit
keer onder een nieuwe naam RABO ClubSupport. 
We rekenen op jullie stem! 
           Ga naar  Stemmen

Stemmen  kan  nog  steeds!  Je  kunt  (per  rekeningnummer)  2  stemmen  op  de  Videoclub  Borne
uitbrengen.  Alle  RABO-rekeninghouders  kunnen  deelnemen  aan  de  actie.  Misschien  heb  je  wel
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https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-PN5IEZNPLEMT6-468085719527&gclid=EAIaIQobChMIptesl7S-7AIVB7LtCh1X7wzOEAAYASAAEgJw4PD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=52o7GNGZARw
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2020/05/02_ZOOMsettings_Gebruiker_Lau15Mei2020.pdf
https://www.fernandesfilms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=52o7GNGZARw
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-PN5IEZNPLEMT6-468085719527&gclid=EAIaIQobChMIptesl7S-7AIVB7LtCh1X7wzOEAAYASAAEgJw4PD_BwE


meerdere rekeningen bij RABO, dan mag je wellicht ook vaker meedoen. En je kunt ook bij vrienden en
familie vragen op de VCB te stemmen. Elke stem levert een hogere bijdrage op om ons doel te bereiken.

In  2019  heeft  elke  stem  €4,77  opgebracht.   Stemmen  doe  je  via  je  RABO-app  of  online  via
www.bankieren.rabobank.nl

De Videoclub Borne rekent natuurlijk op jouw stem. Zo kunnen we misschien het doel, de aanschaf van
een 4K camera, realiseren. Dus ………. DOE MEE !
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw op de website

De  films  van  de  tweede  “Laat  Maar  Zien”
avond.

Deze  keer  met  drie  films  die  zo  naar  de
websites  van  de  reisorganisaties  en  de  VVV
kunnen:  de reisfilms over  Armenië/Georgië  en
Datong  (China)  van  Paul  en  de  film  over  ’t
Lutterzand  van  André  (met  mooie  drone
opnamen).

 Zie https://www.videoclubborne.nl/?page_id=1414

 Naar de films
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5149
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=1414
http://www.bankieren.rabobank.nl/
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