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Woensdag 18 november a.s. : Maken VCB Kerstclip (door Lau)

Voor  woensdag  18  november  a.s.  hadden  we  ingepland  als  gastspreker  Martin  Versteeg  met  als
onderwerp  “Monteren  met  DaVinci  Resolve”.  Helaas  heeft  Martin  vanwege  priveé  omstandigheden
moeten afzeggen.  Dat geeft  ons wel de gelegenheid om (wat vroeger dan normaal) onze jaarlijkse
Kerstclip te maken en om alvast een beetje in de juiste stemming te komen.

Ook dit jaar gaan we dit  weer met  MagiX Animatie doen: d.w.z.  geïïsoleerde plaatjes op een kerst
achtergrond zetten en deze dan (met keyframes, vergroten/verkleinen, rondraaien, etc.) animeren in
MagiX. Zie hieronder de links naar de twee eerdere kerstwensen.

Lau (met inbreng van Andreé  (Bourgonje)) gaat ons de kneepjes van dit vak bijbrengen.

N.B. Jullie ontvangen via Wetransfer een ZIP file met een beschrijving en de te gebruiken achtergrond
en poppetjes/objecten. Pak deze ZIP file uit en zet de bestanden alvast gereed op je computer. Kijk ook
alvast in de beschrijving en kijk hoever je er zelf al uitkomt. Dat maakt het makkelijker voor de ZOOM
clubavond wo a.s.  N.B. we gebruiken allemaal dezelfde achtergrond en de muziek zet ik er later onder!

Zie nog https://www.videoclubborne.nl/?page_id=1269 voor alle bestaande VCB kerstwensen,

tot woensdag, Lau

https://www.youtube.com/watch?v=xdo-IizKMvI https://www.youtube.com/watch?v=31szLM6hWhA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 19 november a.s. : MagiX Film maken
Aansluitend op de tweede les van de MagiX Basiscursus van vorige week, de praktijkles
(door Gerrit). Opgegeven hebben zich: Ria v.d. Putte, Gerard Bergman, Frits Boertien,
Paul Horsthuis, Tyron Elferink, Martine Olthof, Jan ter Beke en Annie te vaarwerk.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Woensdag 2 december a.s. : derde Laat Maar Zien avond
Over twee weken (op de clubavond woensdag 2 december) houden we de derde “Laat
maar zien avond” waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Graag  weer  jullie  films  (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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“De beentjes van Sint Hildegard” thuis via PICL !

Nu “De beentjes van Sint Hildegard” thuis bekijken
met  de  online  streaming  dienst  “PICL”:  even
aanmelden en circa 5 euro betalen. 
Werkt prima heb ik (Lau) ervaren!

Picl.nl: bekijk thuis de nieuwste “Filmhuis” films en
documentaires. Op Picl bekijk je de nieuwste films
en  documentaires.  Geselecteerd  door  de  beste
filmtheaters  van  Nederland.  Bekijk  direct  d.m.v.

streaming dus zonder te downloaden. Waar en wanneer je maar wilt. Picl is een initiatief van mensen
die gek zijn op Nederlandse cinema en arthouse (“Filmhuis”) films. Mensen die er alles aan doen om
hun enthousiasme voor film over te brengen op anderen. Om zo de zichtbaarheid van en het publiek
voor de (Nederlandse) documentaire en artistieke film te vergroten.
 Zie https://picl.nl/over-picl/
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VCB website - Nieuw item “Voorbeeld Films”

Ik  heb  (opde  website  van  de  Videoclub  Borne)  een  nieuw  item
toegevoegd, zie onder het tabblad  “Archief”  “Voorbeeld Films”.
Op  dit  moment  staan  daar  voorbeeldfilms  van  Flash  Mobs, Lipdubs,
Slapsticks en Stabilisatie. 

Heb je zelf ideeeïn en/of wensen, laat het me dan even weten, Lau. 

 Zie: https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5288
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestuursbesluit CORONA  (VCB bestuursvergadering 14 oktober 2020)

Bestuursbesluit
Besloten is dat we, gezien de huidige vooruitzichten, ook het voorjaar 2021 NIET fysiek in De 
Fontein als club bij elkaar gaan komen.

We gaan dus verder met ZOOM. Ook “De filmwerkplaats” gaat dus nog niet starten. Bekeken wordt nog
wel of er incidenteel een Laat-Maar-Zien avond in het Bornse Kulturhus gehouden kan worden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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