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Facebook redacteuren: Lau (algemeen en clubavonden), Peter B (FCP-X), Lex (Filmen voor beginners).

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

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 weer jullie films uiterlijk a.s. maandag 30 november, 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.

tot woensdag, Lau
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 3 december a.s. : MagiX Film maken
Aansluitend op de derde 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.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Korte film “Van Vlas to Bussemakerhuis” genomineerd voor Publieksprijs
De  in  2015  door  leden  van  de  Videoclub  Borne  gemaakte  korte  speelfilm  “Van  Vlas  tot
Bussemakerhuis” is  genomineerd  voor de publieksprijs  van het  “Twents  Festival  van de Korte
Film” 2020. De makers van deze film zijn Lau, André en Andreas maar vele andere clubleden
assisteerden als geluidman e.d. Alle genomineerde films zijn te zien op:

           https://filmstreamingoldenzaal.nl/wpstream/twents-festival-van-de-korte-films-2020/

Als je op diezelfde website naar beneden scrolt, kun je (t/m 9 dec)ook jouw stem uitbrengen, zie:

 Naar RTV Borne

 Naar première verslag

 Naar Borne Boeit foto’s

 Naar de film
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https://www.youtube.com/watch?v=9-NfyVI5PZo
https://www.facebook.com/borneboeit.nl/photos/?tab=album&album_id=851544821610609
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=134
https://borneinbeeld.nl/2020/11/24/video-bornse-film-van-vlas-tot-bussemakerhuis-genomineerd-voor-filmhuis-prijs/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR2WoL6Vm7n-JNqeLVpJRbfF4kopw8K2X8-nrdVUYupEb858dBfaHiBhTsU
https://filmstreamingoldenzaal.nl/wpstream/twents-festival-van-de-korte-films-2020/
mailto:rene.nykamp@gmail.com
http://www.wetransfer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9-NfyVI5PZo


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maken VCB Kerstclip (door Lau)
De op 18 november gehouden clubavond over het met MagiX animaties maken van een (stukje van
de) VCB Kerstclip heeft al 12 inzendingen opgeleverd! Ik wacht nog even op de inzendingen van
de FCP-X groep (ZOOM sessie 9 december a.s.) en monteer dan alle stukjes tot één VCB clip, Lau.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tip 1 van de redactie (cursus van De Videomakers)

 Zie voor meer info:  https://devideomakers.nl/product/fotografie-basis-iso-sluitertijd-en-diafragma/

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tip 2 van de redactie (Amateurfilm Platform)
Het  Nederlands  Instituut  voor  Beeld  en  Geluid in  Hilversum  is  een  initiatief
gestart dat heet het “Het Amateurfilm Platform”. Amateur filmers kunnen hier
hun eigen gemaakte films uploaden!

Samen  met  twee  regionale  archieven,  Gronings  AudioVisueel archief  en  Stadsarchief  Rotterdam,
digitaliseert en archiveert het platform amateurmateriaal op duurzame wijze.  Daarnaast is het ook
mogelijk voor gebruikers om films te delen die zij al op YouTube of Vimeo hebben geuü pload. Tevens
worden de films van uitleg en context voorzien en worden ze door deze collecties online te ontsluiten
toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Het online platform streeft ernaar zich te onderscheiden
van andere video websites in termen van context.

Het Amateurfilm Platform is op zoek naar films die de visie van Nederlanders op (cultuurhistorische)
gebeurtenissen in Nederland en in de wereld weergeven. Voorbeelden van interessante uploads zijn

registraties van een Koninklijke opening, nationale
feestdagen  of  andere  evenementen  zoals  een
demonstratie  of  een  feest.  Familiefilms  die  het
opgroeien van kinderen belichten of  zich richten
op vakanties met families en vrienden kunnen van
cultureel historische waarde zijn. 

Zelf  geproduceerde korte  speelfilms of animaties
behoren ook tot de mogelijkheid tot uploaden. Je
mag  ons  natuurlijk  altijd  verrassen  met  andere
interessant gefilmde onderwerpen!
 https://www.amateurfilmplatform.nl/uploaden

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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