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

Woensdag 24 maart a.s.: on-line Zoom event over drones 

Woensdagavond  24  maart  organiseert  de  Videoclub  Borne  (VCB)  in
samenwerking met de DroneClub Borne (DCB) een on-line Zoom event
over drones.

Het programma ziet er uit als volgt:

 Opening en welkom door de voorzitter VCB: Lau Hopmans
 Informatie over drones door voorzitter DCB: Jack van de Vendel. 

Jack zal ondermeer de volgende onderwerpen behandelen:
 DroneClub: wie, hoe groot, waar (en website)?
 Drones? Wat zijn drones, hoe zien ze er uit, wat kun je ermee?
 Wetgeving, wat mag en wat niet?
 Opleiding/examen/certificaten.
 Voorstellen DroneClub leden Willum, Willem en Henk:

 Welke drones vliegen ze?
 Wat zijn de ervaringen?
 Enkele korte video’s.

 Andre (clublid van de VCB) deelt zijn ervaringen en laat enkele van zijn drone video’s zien.
 Hans  (clublid  van  de  VCB  en  DCB)  toont  enkele  fraaie  video’s  van  Frans  Mulder  en Andreas

Bertram. Verder zal hij zijn eigen ervaringen delen en enkele video’s tonen.

Het belooft  een informatieve en afwisselende avond te  worden
voor  drone  beginners,  maar  ook  zeker  voor  de  meer  ervaren
drone piloten. 

De  avond  is  een  “Open  clubavond”,  dus  ook  niet  leden kunnen
aansluiten. Wil je ook een uitnodiging voor dit on-line Zoom event
ontvangen? Stuur dan een mail naar:  lau@hopmans.demon.nl

 https://www.youtube.com/watch?v=7GGOPpCoD68

Donderdag 25 maart a.s. : De Filmwerkplaats (les 5/7)
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 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.
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Links:
- Info Avond Drones
- Info avond video’s
- VCB Dones Tips & Trucs
- DroneClub Borne

javascript:em1();
https://www.droneclubborne.nl/
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5467
https://www.droneclubborne.nl/info_avond_videos.html
https://www.droneclubborne.nl/info_avond.html
https://www.youtube.com/watch?v=7GGOPpCoD68
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Vijfde editie, 1e lustrum, van het Twents Filmfestival van de Korte Film
 
Beste leden van video-filmclubs in Twente, 
 
Het Twents Festival van de Korte Film, TFKF, wordt steeds meer een festival met een regionale en 
landelijke uitstraling. Het festival 2020 is door alle Corona maatregelen uiteindelijk in december online
gegaan. Ruim 160 belangstellenden hebben de films bekeken, de prijsuitreiking gezien en hun keuze 
voor de publieksprijs bepaald (zie site Filmhuisoldenzaal/filmfestival/pers). En nu zijn we alweer 
volop bezig met de organisatie van het 1e lustrum TFKF op zondagmiddag 31 oktober 2021. We 
nodigen je van harte uit om met een of meer korte films, max. 10 minuten, deel te nemen aan dit 
festival.

Het festival vindt plaats in Stadstheater De Bond, een prachtig theater met 300 stoelen. Een unieke 
gelegenheid voor jou als filmer om je werk aan een groot publiek te vertonen. Dat gebeurt dan op 
zondagmiddag 31 oktober met professionele projectie en geluid op een doek van 9 x 4 meter. 

Hoe kun je met jouw film deelnemen aan dit festival?
Op www.filmhuisoldenzaal.nl/filmfestival vind je alle informatie over de voorwaarden waar je 
inzending aan moet voldoen, de deelnameprocedure, de jury en de prijzen.

Uitnodiging 
We nodigen je van harte uit om jouw korte film(s) in te zenden voor dit unieke jonge filmfestival. 

Met vragen kun je contact opnemen met de organisatie via 06-53895649 of 
                            festival@filmhuisoldenzaal.nl

Hartelijke groet, Namens de werkgroep TFKF,  Simon Schutte 
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StreamGear VIDIMO (VIdeo DIrector on MObile): 
Meer-Camera registratie & Live streamen met je Smartphone

 https://www.youtube.com/watch?v=QKQ6dh_etNM

 https://www.youtube.com/watch?v=v2cuvm3NGag

2

Ingezonden
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