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Redacteuren: Lau (algemeen en clubavonden), John (De Filmwerkplaats), Hans (Drones), Lau (Basis van het (video) filmen).

Woensdag 15 sept. a.s. : Laat-Maar-Zien avond (nummer 1/5)

Fysiek in De Fontein (wel aanmelden) en Live streaming via ZOOM.

Op de clubavond woensdag 15 september a.s.  houden we de eerste  “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 13 september 18:00uur (beschrijving via de email en de film zelf
via www.wetransfer.nl) 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. Uiteraard kun je daarvoor ook je eigen YouTube/Vimeo link sturen.

Fysiek aangemeld hebben zich: Lau Hopmans, Gerard Semmekrot, Hans Meulenbroek en Jan Linde.
De ZOOM link wordt (tussen 19:30 en 19:45) naar alle clubleden gestuurd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 16 sept a.s. : De Filmwerkplaats (les 2/15)        Fysiek in De Fontein.

We zijn dit voorjaar gestart met een nieuwe activiteit: De Filmwerkplaats. Een 2-wekelijkse
avond (van circa 20:00-22:00uur) waarop we samen mooie filmprojecten gaan starten en
gecooö rdineerd door Bertie. Ondertussen hebben we een filmplan, en scenario (script) en
een  deécoupage  voor  een  korte  speelfilm.  Dit  najaar  gaan  we  hiermee  verder  met  het
voorbereiden, plannen en uitvoeren van de opnamedagen.

Wegens priveé  omstandigheden is Bertie donderdag verhinderd en neemt Lau het over.  Deze avond
gaan we als oefening een deel van de eerste sceène ‘opnemen’ en maken we kennis met de volgende
taken van de crew: regie, camera en geluid. Wil je meedoen, dan graag opgeven bij Lau!

Opgegeven hebben zich al: Lau Hopmans, Martine Olthof, Tyron Elferink en Paul Simon. 

Eerder (voorjaar 2021) ook meegedaan hebben: Marja de Jong, Peter Hendriks, Fred Boender, Gerard
Semmekrot, Henk Visscher, Jan Kupper en John Haxe.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Woensdag 22 sept a.s. : Portretfilm maken        Fysiek in De Fontein.

Woensdag 22 september  starten we met de cyclus “Portretfilm maken”. Het tijdschema hiervan wijzigt
van  20:30-22:30  naar  20:00-22:00uur.  Wil  je  meedoen,  dan  graag  opgeven  uiterlijk  maandag  20
september bij Lau. Zie ook de website: https://www.videoclubborne.nl/?page_id=3260

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Zet hiervoor deze datum alvast maar in al jullie agenda’s: 

                 Zaterdag 20 november 2021  (vanaf 19:30uur).

De feestavond zal worden gehouden in het Bornse Kulturhus en is zowel voor leden als voor hun
partners. Half oktober zal een korte indruk worden gegeven van het avondprogramma.

Groet van de FEESTGANGERS:

                             Jan, Peter, Bertie en Fred.

Cursus (Apple) iMovie videomontage (de Fontein & ZOOM)

Altijd  al  aan  de  slag  willen  gaan  met  je  eigen
videomateriaal? Met iMovie maak je in een handomdraai
de  mooiste  films,  waarna  je  deze  in  een  paar  simpele

stappen  kunt  delen  met  vrienden  en  familie.  Tijdens  de
iMovie montage cursus leer je niet alleen hoe je schitterende films met
flitsende overgangen maakt, maar leer je ook hoe je deze kunt delen door
ze bijvoorbeeld op YouTube te publiceren.

iMovie is een Apple programma en draait alleen op Apple computers. In deze montage cursus wordt
alleen de iMovie MacOS versie voor iMac, Macbook of Macbook Air behandeld. Neem je eigen Macbook
mee  zodat  je  het  geleerde  direct  tijdens  de  cursus  kunt  uitproberen.  Tijdens  de  cursus  leer  je
stapsgewijs hoe je je eigen film kunt maken:

 Aan de slag met iMovie,
 Media toevoegen,
 Films aanmaken,
 Video-effecten toevoegen,
 Videofragmenten en projecten delen.

De cursus wordt op de donderdag avonden (van 18:00-20:00uur, om de 4 weken) gegeven door Peter
Bourgonje en Hans Meulenbroek. Omdat we nu nog te weinig aanmeldingen hebben, start deze cursus
donderdag a.s. echter niet. We kijken of we over 4 weken (14 oktober) wellicht kunnen starten. Wil je
hieraan  meedoen,  meld  je  dan  even  aan  bij  Lau.  Weet  je  wellicht  anderen  die  mogelijk  interesse
hebben, geef deze info dan even door,

alvast bedankt, Lau
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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ZOOM cursus MagiX videomontage

Wil je die vakantiefilms nu eindelijk eens gemonteerd hebben? Dan biedt de Videoclub Borne
wellicht de oplossing! De Videoclub Borne geeft hiervoor de basiscursus Magix videomontage!

Met de basiscursus MagiX videomontage behandelen we alle fasen van de montage: het inlezen van het
opgenomen  filmmateriaal,  het  eigenlijke  monteren  van  beeld  en  geluid,  het  toepassen  van
beeldovergangen en effecten, het toevoegen van titels en muziek en het exporteren naar bestanden of
naar DVD/Blu-Ray disc.

Deze basiscursus (najaar 2021) richt zich specifiek op beginners,
je hoeft dus geen ervaring te hebben met het programma. MagiX
werkt op de (meest gangbare) Windows computers en is relatief
goedkoop  om zelf  aan te  schaffen.  Na deze basiscursus  kun je
(voorjaar 2022) verder met de MagiX - Gevorderden groep.

De MagiX cursus wordt gehouden op de donderdagavonden in de even weken en zal bestaan uit 2
voorbereidende lessen (23 september (hardware check) en 7 oktober (bestandsbeheer)) plus 5 lessen
(vanaf 4 november, steeds van 20:00-22:00 uur). In de tussenliggende oneven weken zijn er optionele
verdiepingslessen. De cursus wordt gegeven  "Op afstand" met ZOOM. Om goed mee te kunnen doen,
raden we je wel aan om met twee schermen te werken.

De cursus wordt gegeven door onze clubleden Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher en Gerard Semmekrot.
De prijs bedraagt 57,50 euro voor de gehele cursus (5 avonden).  Deze prijs is opgebouwd uit €20
specifiek  voor  de  cursusavonden  (inclusief  hands-out)  en  €37,50  voor  het  half-seizoens  VCB
lidmaatschap.  Daarmee  kun  je  dan  ook  weer  weè l  deelnemen  aan  alle  andere  clubavonden  en
Praktijkavonden   Aanmelden bij Lau.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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