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

Woensdag 21 april a.s.: ZOOM Slotavond Videoclub Borne
                                               & ZOOM Borrel na afloop

Woensdag 21 april houden we de slotavond van onze videoclub. We vertonen de
films  die  binnen  de  club  in  de  afgelopen  twee seizoenen  zijn  gemaakt  (vorig
seizoen  hadden  we  geen  slotavond)  en  het  publiek  kiest  de  “VCB  2019-2021
publieksprijs”. De winnaar ontvangt de hiernaast afgebeelde Oscar!

N.B. Dit kunnen (en zullen) vooral ook films zijn die al eerder op een Laat-Maar-
Zien avond zijn vertoond! Graag jullie beste film/films uiterlijk maandag 19 april
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.

Na  afloop houden we  de  prijsuitreiking  en onze  borrel,  dit
maal ook via ZOOM die “Op afstand”!

Kledingadvies: feestelijk !!!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Videoclub Borne wint Hogenbijl  
                                                                               stimuleringsprijs van 750 euro
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(ontvangen mail filmcommissie Hogenbijl Fonds)  Beste Lau en anderen van de Videoclub Borne,

In 2020 is het amateurfilmen door Covid-19 sterk onder druk komen te staan. Veel videoclubs hebben
hun activiteiten (grotendeels) moeten opschorten omdat er geen fysieke bijeenkomsten konden en
mochten  worden  georganiseerd.  Een  aantal  clubs  is  niet  bij  de  pakken  neer  gaan  zitten  en  heeft
gezocht  naar  mogelijkheden om het  ritme  van de clubavonden vast  te  houden.  Bijvoorbeeld  door
gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van het internet. Hierdoor konden de leden actief
blijven en zichzelf verder ontwikkelen op filmgebied. Videoclub Borne is daar een van.

Het Hogenbijl Fonds is een cultuurfonds dat is opgericht vanuit de nalatenschap van muziekliefhebber
en amateurfilmer Henny Hogenbijl. Jaarlijks kent het fonds een prijs toe aan een persoon of organisatie
die zich bezighoudt met filmen op amateurbasis en een andere prijs aan een persoon of organisatie die
zich  inzet  voor  de  sector  professionele  klassieke  muziek. In  dit  uitzonderlijke  jaar  wil  het  fonds
daarnaast drie stimuleringsprijzen van €750 toekennen aan videoclubs die door hun flexibiliteit en
inventiviteit de amateurfilmer zijn blijven ondersteunen. Videoclub Borne is een van deze clubs. Met
deze stimuleringsprijs hoopt het Hogenbijl Fonds de videoclub de mogelijkheid te bieden iets extra's te
doen en ook om de activiteiten van de club onder de aandacht te brengen van een groter publiek.

Van harte gefeliciteerd!

De andere filmclubs die in 2021 een stimuleringsprijs zullen ontvangen zijn de  Haagsche Amateur
Filmclub en de Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL). De Hogenbijl Prijs ter waarde van €15.000 zal in
2021 toegekend worden aan De Videomakers.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 22 april a.s. : De Filmwerkplaats (les 7/7)
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.

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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feest Videoclub Borne bestaat 20 jaar!
De Videoclub Borne bestaat 5 mei 2021 maar liefst 20 jaar en daarvoor
is een feestcommissie (Jan, Peter, Bertie en Fred) gevormd.

De  feestcommissie  heeft  een  eerste  orieöntatieronde  met  elkaar
geZOOMD. Uitkomst hiervan is dat we besloten hebben niet eerder een
feest te willen (kunnen) organiseren nadat coronamaatregelen zoals
AFSTAND houden en dragen van mondkapjes voorbij zijn. Vooral het
houden van afstand wordt gezien als een onoverkomelijke belemmering.

We denken (hopen) dat het nog wel dit jaar kan plaatsvinden en hebben daarom een datum gekozen:  

Zet deze datum alvast maar in al jullie agenda’s:   Zaterdag  20 november 2021

Verder zijn er nog geen besluiten genomen zoals locatie (voorkeur De Fontein) en programma. Dat
volgt later. We willen eerst t.b.v. een aantal voorstellen nadere info inwinnen (kosten etc.) en zullen dan
naar verwachting in september de leden verder informeren over programma, locatie en tijden.

Groet van de FEESTGANGERS:

                       Jan, Peter, Bertie en Fred.
________________________________________________________________  
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