
Nieuwsbrief nr. 264                               Seizoen 2020-2021                                              11 januari 2021
Facebook redacteuren: Lau (algemeen en clubavonden), Peter B (FCP-X), Lex/Lau (Monteren voor beginners).

Woensdag  13  januari  a.s.  :  Andreas  Bertram  over  nieuwe
ontwikkelingen (techniek, software) en zijn videoprojecten.

Ook deze avond van (VCB clublid) Andreas
beloofd weer een erg interessante avond te
worden! 

Als professional volgt Andreas de nieuwe ontwikkelingen
qua (video) techniek en (montage) software, maar ook de
recente  maatschappelijke  ontwikkelingen.  “Er  heeft  zich
inderdaad een verschuiving plaatsgevonden. Communicatie

via  film  en  video  is  nog  belangrijker  geworden  door  het  vele  online  werken  vanwege  de  Covid19
pandemie” aldus Andreas.

Daarnaast staan organisaties door het vele (gedwongen) online werken ook nu veel meer open voor
het  samenwerken met  video verenigingen.  Een  mooi  voorbeeld  is  het  “PHION  Stage  Talk” project
(https://www.phion.nl/stagetalk)  waar  Andreas samen met (ook  VCB clublid)  Paul  al  tot  prachtige
resultaten is gekomen, zie bijvoorbeeld het recente “Ode aan Ludwig” hieronder.

Ook dit wordt een “Op afstand” ZOOM sessie met Lau als ZOOM Host. De uitnodiging met de ZOOM link
wordt tussen 19:30 en 19:45 uur naar alle clubleden gestuurd. Zorg dat je er bij bent!

https://www.youtube.com/watch?v=nPHLO5e2Ig0

 Zie ook de website van Andreas:

 https://www.leomotion.net/  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 14 januari a.s. : Les MagiX Film maken vervalt  !  
De (normaal  gesproken aansluitend op de MagiX Basiscursus volgende)  praktijkles  van
Gerrit  VERVALT ditmaal! Daarnaast: omdat de geplande praktijk (film) sessie vanwege de
COVID19 niet kon doorgaan, vervalt ook de gebruikelijke “MagiX Terugkomdag”. 

De MagiX activiteiten gaan dan verder met de “MagiX Gevorderden” sessies. Gerrit en Henk gaan dan
dieper  in  op  audio,  kleurbewerking,  effecten,  reisroutes,  handige  trucjes  etc.  etc.  De  eerste  avond
daarvoor is op donderdag 21 januari a.s. (en daarna weer om de twee weken).

Was je niet bij de MagiX basiscursus, maar wil je wel graag aan deze sessies meedoen, geef je dan even
op bij Gerrit (hemeltjenvanzuylen@kpnmail.nl, met een CC naar lau@hopmans.demon.nl).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Donderdag 14 januari a.s. : De Filmwerkplaats (les 1/7)
Zoals al aangekondigd in het vorige VCB nieuws, starten we met een nieuwe
activiteit: De Filmwerkplaats. 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. Zie ook de presentatie van de introductie op de VCB
website:  https://www.videoclubborne.nl/?page_id=1414,  onder  “Woensdag  16  december  2020:
Introductie De Filmwerkplaats” (dus iets naar beneden scrollen).

De Filmwerkplaats is een mooi initiatief van ons clublid Bertie waar al circa 20 clubleden
belangstelling voor hebben getoond. We hopen in september hier fysiek mee te starten en
tot dan dus ook deze workshop "Op afstand" met ZOOM. Deze (nu toegevoegde) avonden
zijn  op  de  donderdag  in  de  oneven  weken.  Er  zijn  op  die  avonden  geen  andere  VCB
activiteiten, dus iedereen (die wil) kan mee doen. De 7 data zijn: do 14/28 jan, 11 febr (25
febr is voorjaarsvakantie), 11/25 maart en 8/22 april (van circa 20:00-22:00uur). 

Op 14 januari a.s. om 20.00 kunnen we gezamenlijk onze ideeeën naar voren brengen, met betrekking
voor  een  gezamenlijke film.  Middels  een  puntensysteem  komt  de  meest  gekozen  film  naar  voren.
Daarnaast werd mij  door diverse mensen gevraagd om een scenario voorbeeld door te mailen.  Dit
scenario voorbeeld is inmiddels gestuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld. 

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.  Wil  je
meedoen,  maar  heb  je  je  nog  niet  aangemeld,  doe  dit  dan  alsnog  bij  Bertie
(bertiepresenteert@gmail.com).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 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 eéeén, 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? Geïënteresseerd 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  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 weè l 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).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Veranderingen wet- en regelgeving voor drones

Vanaf 31 december 2020 gelden er nieuwe regels voor het vliegen met een
drone. De basisregels zijn in de hele Europese Unie hetzelfde. Maar wat
betekent dit eigenlijk voor jou als beeldmaker? 

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle drones die verkocht worden een CE-label hebben en valt een drone
automatisch in een bepaalde categorie. Maar wees niet bang, ook na januari 2023 kun je nog vliegen
met de drone die je nu hebt. Nu denk je misschien dat het nog wel even duurt voordat je met de nieuwe
regels  te  maken  krijgt,  maar  vanaf  1  januari  2021  geldt  er  een  overgangsregel  en  moet  je  je
bijvoorbeeld als operator registreren bij de RDW en/of een opleiding volgen.

Afhankelijk van de classificatie van de drone heb je een opleiding nodig en moet je je houden aan
bepaalde regels:
 Drones lichter dan 250 gram: geen opleiding nodig
 Drones tussen de 250 en 500 gram: online examen (Drone Flight Academy Basic Light)
 Drones tussen de 500 gram en 2 kilo: online examen en theorie examen (Drone Flight Academy

Basic)
 Drones tussen 2 en 25 kilo: online examen

 Zie, voor meer informatie en diverse links, ook onze nieuwe VCB webpagina “Drones Tips & Trucs” 

https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5467
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tip 1: NOVA bioscoop

NOVA bioscoop:  
https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/nova-bioscoop-home

1-minuut films:  https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/1-
minuut-festival-2019-nieuw

Overige amateur (NOVA leden) films:
 https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/films-van-leden#

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tip 2: Vlogs over scenarioschrijven (Joost Schrickx)

Vlogs over scenarioschrijven

https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/vlogs-over-scenarioschrijven

Ter inspiratie vind je hieronder enkele krantenknipsels, die je wellicht op een
idee brengen.

https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/scenario-s-filmproject

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/scenario-s-filmproject
https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/vlogs-over-scenarioschrijven
https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/films-van-leden
https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/1-minuut-festival-2019-nieuw
https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/1-minuut-festival-2019-nieuw
https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/nova-bioscoop-home
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5467

	1-minuut films: https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/1-minuut-festival-2019-nieuw
	Overige amateur (NOVA leden) films:
	https://www.nova.videofilmers.nl/index.php/films-van-leden#

