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Redacteuren: Lau (algemeen en clubavonden), John (De Filmwerkplaats), Peter B (FCP-X), Lex/Lau (Monteren voor beginners).

Woensdag 27 januari a.s. : Laat-Maar-Zien avond (nummer 4/5)

Op de clubavond woensdag 27 januari a.s. houden we de vierde “Laat maar zien avond”
waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Idee van de  Laat-Maar-Zien avonden is  dat  de  films  waar clubleden het huidige
seizoen mee bezig zijn aan de andere clubleden getoond kunnen worden. Hierbij

gelden de volgende regels:
 De maximale lengte van de films is in principe 15 minuten.
 Meerdere films per persoon zijn welkom, maar we maken dan 2 (of 3) rondes,
 Bij ofwel teveel films, ofwel films die langer duren dan 15 minuten, wordt er een jury gevormd van

ten minste twee bestuursleden. Deze jury bepaalt welke films dan vertoond gaan worden.
 We starten de avond met eéeén film uit voorafgaande seizoenen en sluiten (bij voldoende tijd) af met

een film van een andere videoclub.

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 jullie films uiterlijk maandag 25 januari 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.

Donderdag 28 januari a.s. : De Filmwerkplaats (les 2/7)
We  zijn  2  weken  geleden  gestart  met  een  nieuwe  activiteit:  De
Filmwerkplaats.  Een 2-wekelijkse  avond (van circa  20:00-22:00uur)
waarop we samen mooie  filmprojecten gaan starten,  gecooö rdineerd
door Bertie en (net als alle andere avonden) “Op afstand” met ZOOM. De resterende data (do
in de even weken) zijn: 11 febr (25 febr is voorjaarsvakantie), 11/25 maart en 8/22 april.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 17 februari 2021:  Start cursus De basis van het (video) monteren

Donderdag  17  februari  a.s.)  starten  we  met  de  cyclus  "De  basis  van  het  (video)
monteren)". We gaan dan stap voor stap de aanpak en technieken behandelen die je
kunt gebruiken voor het monteren van je films. Voor een idee van de onderwerpen die
behandeld gaan worden (onderaan de pagina beginnen),  zie

                                 https://www.videoclubborne.nl/?page_id=1400. 

De voorbeelden die Mirthe zal geven zijn in Premieère Pro, maar de oefeningen zijn ook
van toepassing voor andere montage programma's (zoals MagiX, FCP-X en Edius). 
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Tot  nu  toe  werd  deze  cyclus  (5  avonden)  door  Lau  gegeven.  Deze  maal  echter  hebben  we  de
professionele filmmaakster Mirthe Fernandes (bij ons bekend van de twee clubavonden vorig najaar)
bereid gevonden om dit te gaan doen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee! Omdat Mirthe hier ook een
vergoeding van de VCB voor ontvangt, vragen we de deelnemers wel om een vergoeding: 20 euro (voor
alle 5 de avonden) voor clubleden en 57,50 euro voor niet leden (dat is inclusief een half-seizoens VCB
lidmaatschap en hetzelfde als voor alle andere VCB cursussen). Uiteraard is dit nog steeds een zeer
minimaal bedrag! Het minimaal aantal deelnemers om de cursus door te laten gaan is 10. Zie het
persbericht (aparte mail) voor alle informatie hierover.

Opgegeven hebben zich al 10 clubleden: Fred Boender, Gerard Bergman, Gerrit Hemeltjen, Lex Verloop,
Marko Zwier, Martine Olthof, Paul Horsthuis, Peter Hendriks, Ria van der Putte en Tyron Elferink.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seniorweb (door Gerard Nordkamp, gerard.nordkamp@hetnet)

Beste leden,  Zie ook https://www.seniorweb.nl/

Sinds een paar jaar ben ik lid van Seniorweb. Het gaat hier om een groep ouderen die hun kennis en
ervaring inzetten bij  met name senioren om ze  zo meer bij  te  scholen waardoor  ze  meer digitaal
vaardig worden. Via de email ontvang ik regelmatig informatie van Seniorweb. Deze informatie zou ik
door kunnen sturen naar de leden van de VCB. U kunt het via de email (zie hierboven) bij mij aangeven
als U daar behoefte aan hebt. 

Daarnaast ontvang ik een clubblad van Seniorweb. Vanwege de Corona is het verstandig om deze
voorlopig niet te verspreiden. Zelf denk ik aan een leesmap met bv 3 tijschriften die doorgegeven
wordt via een vaste route langs de leden. Het lijkt mij hiermee te starten als de RIVM dat toestaat en
we weer bij elkaar komen in De Fontein.  

    

“Van vlas tot Bussemakershuis” wint 

De Twentse Filmprijs!
De prijswinnaars van de vierde editie van het Twents Festival van de Korte Film zijn bekend. De vakjury
bestaande uit Merel ten Elzen, Dennis Alink en Rick Floot heeft uit de 11 genomineerde films de 4
prijswinnaars gekozen. De film Recruited van Jordy Gooselink uit Hardenberg wint de eerste prijs, het
gouden Boeskoolmenneke. De tweede prijs, het zilveren, is gewonnen door Sem de Lange uit Enschede
met zijn film Post. De derde prijs, het bronzen Boeskoolmenneke gaat naar Wiebe Bonnema uit Zwolle
met zijn animatiefilm The End. 

En  De  Twentse  Filmprijs is  voor  de  film  Van  vlas  tot  Bussemakershuis van  Lau  Hopmans,  Andreé
Bourgonje en Andreas Bertram  (en diverse andere leden van de Videoclub Borne) uit Borne.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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