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Redacteuren: Lau (algemeen en clubavonden), John (De Filmwerkplaats), Peter B (FCP-X), Lau (Basis van het (video) monteren).

Woensdag 10 maart a.s.: Laat-Maar-Zien avond (nummer 5/5)

Op de clubavond woensdag 10 maart a.s. houden we de vijfde (en laatste) “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 8 maart 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 11 maart a.s. : De Filmwerkplaats (les 4/7)

We zijn 14 januari 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 25 maart
en 8/22 april.

Opgegeven hebben zich: Marja de Jong, Martine Olthof, Paul Simon, Peter Bourgonje, Peter Hendriks,
Tyron Elferink, Lau Hopmans, Fred Boender, Gerard Semmekrot, Hans Meulenbroek, Henk Visscher,
Jan Kupper en John Haxe.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gezocht: leden voor de VCB Programma Commissie
Zoals  ook  afgelopen  woensdag  aangegeven:  de  huidige  Programma  Commissie  bestaat  uit  Lau
Hopmans,  Gerrit  Hemeltjen en Bertie  Borggreve.  We zoeken nog  eéeén  of  twee  nieuwe  adviserende
leden.  Deze  adviserende  leden  helpen  voor  eéeén  seizoen:  met  name  om  de  komende  maanden  de
jaarlijkse VCB enqueê te op te zetten. De verwachte inspanning is eéeén (nu ZOOM) avond plus verdere
afstemming via enkele malen email wisselingen. Opgave bij Lau (lau@hopmans.demon.nl).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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