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

Woensdag 16 december a.s. : De Filmwerkplaats
Op de clubavond woensdag 16 december a.s. zal Bertie een inleiding
geven over het nieuwe initiatief: De Filmwerkplaats. 

Of je  nu  een  meer-camera  registratie,  een  documentaire  of  een
andere soort film wilt maken, meer met filmen, monteren of met
geluid bezig wilt zijn, je bent van harte welkom op deze avonden. 

Een 2-wekelijkse avond waarop we samen mooie filmprojecten gaan starten. Het is voor clubleden
die  het  filmen  en  de  montage  al  aardig  onder  de  knie  hebben  en  die  streven  naar  meer

professionaliteit in de eigen films door samen te werken, van elkaar te leren en elkaar te
helpen en te ondersteunen. Dit kun je samen met de workshop “Portretfilm maken” de
hoogste stap noemen binnen de videoclub.

Woensdag  aanstaande  zal  Bertie  de  opzet  en  de  huidige  ideeën  hiervan  met  jullie
doornemen en verder toelichten. Een mooi initiatief, dus zorg dat je er bij bent!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 17 december a.s. : MagiX Film maken
Aansluitend op de vierde 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.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Do 21 jan 2021: 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 één, 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? Geïnteresseerd 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 (2021): 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart (1 april is reserve)) en wordt
gegeven door (wizzkid Smartphones) Anja Jansen. De cursus wordt gegeven  “Op afstand” met
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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  wèl  deelnemen  aan  alle  andere  Clubavonden  en
Praktijkavonden.

Zie ook de verslagen van de vorige editie op onze website https://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).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tip 1: Netflix Documentaire Tell me who I am
Tell  Me  Who  I  Am,  een  nieuwe  documentaire  op  Netflix,  vertelt  het
(waargebeurde) verhaal van de identieke tweeling Marcus en Alex Lewis. Als
die laatste  een ongeluk krijgt  op zijn achttiende en daardoor zijn geheugen
verliest, reconstrueert Marcus voor Alex hun gezamenlijke verleden, maar laat
hierbij wel de meest duistere familiegeheimen achterwege.

Uit bescherming voor zijn tweelingbroer, kiest hij ervoor om het verleden te
verbloemen en niet  naar waarheid te brengen. Die actie  - uit  liefde - heeft
echter  belangrijke  gevolgen.  Met  het  opgetekende  (maar  dus  verbloemde)
verleden bouwt de revaliderende tweelingbroer zijn identiteit terug op. Maar
wat gebeurt er als de waarheid toch aan het licht komt? Valt er wel te spelen
met een begrip als identiteit? 

Je  begrijpt  dat  de  film-docu  heel  interessante  vragen  oproept  vanuit  een
psychologisch  perspectief.  Thema’s  als  liegen  om bestwil,  vertrouwen  dat

geschonden wordt en het opnieuw oppakken van je leven na een trauma komen allemaal terug.
Deze  film-docu  is  niet  bepaald  een  feel  good  movie,  maar  doet  je  nadenken  over  belangrijke
onderwerpen. Benieuwd? Bekijk hieronder de trailer.

 Zie de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OLjaRjaGjRc
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tip 2: Travel Gretl, het vakantiefilm kanaal van Grietje (De Videomakers)

Met films van haar vakanties in China, Jordanië, de Filippijnen, Zwitserland, Thailand, Gambia en
(ook) Nederland.

 Zie: https://www.youtube.com/channel/UCe3k_de7Lc-_h8lDpD6CAHg

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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