
 
1

 Programma Videoclub Borne 2021-2022                 (versie 7 aug 2021) 

 

Op de volgende pagina’s staat het volledige programma van de Videoclub Borne voor het seizoen 2021-2022 beschreven. De Videoclub Borne tracht voor een 

brede doelgroep activiteiten te organiseren waarbij we er van uitgaan dat iedereen alleen die activiteiten kiest die voor hem of haar op dit moment interessant en 

passend zijn. Om hierbij te helpen is hieronder een overzicht van onze activiteiten opgenomen (geordend van beginners tot voor de meer gevorderden). 

 

N.B. alle activiteiten vinden plaats eenmaal per 2 weken (tenzij anders vermeld) en onze ervaring is dat de meeste leden dan 1 tot 3 activiteiten kiezen. 

 

 Windows 10 gebruikers Windows 10 &Apple gebruikers Apple gebruikers 

Beginners MagiX Basiscursus (NJ 2021: pag. 5) 
 

(+opt.: Maak je eerste MagiX film: pag. 3) 

Basis van het (video) Filmen (NJ 2021: pag.4) iMovie cursus (NJ 2021: pag. 3) 

(nieuw 2021) Het maken van Drone videos (pag.3) 

Daarna MagiX Gevorderden (VJ 2022: pag. 5) Basis van het (video) monteren (VJ 2022: pag.4) Gebruikersgroep FCP-X  (pag. 5) 

Gevorderden De Filmwerkplaats (samen films maken: pag. 3) 

Workshop Portretfilm maken (pag. 4) 

Voor iedereen Onze Clubavonden (met diverse gastsprekers en de Laat-Maar-Zien avonden: pag. 2) 

 

Hieronder dezelfde activiteiten (het deel voor het najaar 2021) geplaatst in het tweewekelijkse schema (deels kun je per avond dus maximaal 1 activiteit kiezen). 

 Oneven weken (najaar 2021) Even weken (najaar 2021) 

Woensdag Clubavonden (incl. div. gastsprekers en de 5 Laat-Maar-Zien avonden). 

 

Basis van het (video) Filmen.  

Workshop Portretfilm maken. 

Donderdag De Filmwerkplaats  

(nieuw 2021) Het maken van Drone videos + iMovie (beiden om de 4 weken) 

(optioneel) MagiX Basiscursus - Verdieping (ZOOM sessies). 

MagiX Basiscursus (ZOOM sessies). 

Gebruikersgroep FCP-X. 

Ten slotte gaan we in nov. 2021 samen naar de ambachtelijke distilleerderij Kalkwijck in Vriezenveen (van de Kozakkenruter) en in maart 2022 samen naar het 

Twents Festival van de Korte film’ (Oldenzaal) en zijn er (voor wie wil) twee (zaterdag) praktijk-ochtenden om samen te filmen (en de opnamen te monteren).  


