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

Woensdag 7 april a.s.: Monteren met DaVinci Resolve

Door semi-professionele gastspreker Martin Versteeg.

Woensdag 7 april a.s. laat Martin ons zien hoe we kunnen monteren
met het gratis montage programma DaVinci Resolve.

DaVinci  Resolve  geschikt  voor  zowel  Apple  als  Windows,  is  's
werelds  enige  oplossing  die  bewerking,  kleurcorrectie,  visuele
effecten, bewegende beelden en audio postproductie combineert in

eéeén softwaretool! De elegante, moderne interface is snel te leren en gemakkelijk genoeg voor nieuwe
gebruikers,  maar  krachtig  voor  professionals. Met
DaVinci  Resolve  kan  je  sneller  en  met  een  hogere
kwaliteit  werken  omdat  je  niet  met  meerdere  apps
hoeft  te  leren  of  software  hoeft  te  wisselen  voor
verschillende  taken. Het  is  alsof  je  je  eigen  post-
productie studio hebt in eéeén programma! Het beste van
alles  is  dat  je  door  DaVinci  Resolve  te  leren,  precies
leert hoe je precies dezelfde tools  kunt gebruiken die
door Hollywood-professionals worden gebruikt! 

Ga het zien op woensdag 7 april, 20:00uur aanstaande!

 Zie ook:  https://www.youtube.com/watch?v=1CYiIKDBOfI

Donderdag 8 april a.s. : De Filmwerkplaats (les 6/7)
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 volgende les is over 2 weken: 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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwe 

VCB webpagina:

Gimbals 

Tips en Trucs

Zie: https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5970
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https://www.youtube.com/watch?v=B_Eyo7PRHcw
https://www.youtube.com/watch?v=1CYiIKDBOfI
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5970
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5970


Vanuit het bestuur
Onze net aangetreden secretaris Lex verloop heeft zich helaas afgemeld zowel als bestuurs-  en als
clublid. We gaan op zoek naar een nieuwe secretaris.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Overleden
Helaas  ontvingen  wij  het  bericht  dat  ons  vroegere  enthousiaste  clublid  Herman  Ordelmans  is
overleden. Namens de Videoclub Borne heb ik onderstaande condoleance kaart gestuurd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enkele montages van de cursisten  De basis van het (video) monteren
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https://www.youtube.com/watch?v=CE_MmNTKNSY

https://www.youtube.com/watch?v=WE--tFOA04E

https://www.youtube.com/watch?v=CE_MmNTKNSY
https://www.youtube.com/watch?v=WE--tFOA04E

