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Wo 29 september: Lonneke Tubbing met Filmen met je drone   (aanvang: 20:00uur)

Na  de  studie  Mediavormgever  en  Videoproducer had  Lonneke  Tubbing  haar
liefde gevonden: verhalen vertellen door middel van beeld. Ze is gek op reizen
en de natuur, waarbij een drone natuurlijk niet kan ontbreken. Zo is het balletje
ook  gaan  rollen,  toen  ze  haar  eerste  drone  aanschafte,  ongeveer  4,5  jaar
geleden. Op woensdag 29 september a.s. verzorgt Lonneke als gastspreker een
avond over haar associatieve manier van filmen met een drone. De aanvang van

de avond is 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur, einde circa 22:00 uur).

Lonneke  vliegt  nu  vooral  met  de  DJI  Mavic  2  pro.  Wat  blijft  het  toch
bijzonder om alles zo van bovenaf te zien en je camera zo te besturen.
Daarom gaat Lonneke 29 september hier meer over vertellen. Maar ook:
wat  voegen  drone  beelden  nou  toe  aan  je  eigen  film?  Hoe  geef  je  de
ultieme beleving mee met je drone beelden? En hoe creeëer je mooie en
professionele cinematische beelden? En wat vind jij zelf dan belangrijk en
mooi? Want sommige dingen kunnen ook een kwestie van smaak zijn of een persoonlijke voorkeur. 

Lonneke geeft graag haar ervaringen aan jullie mee: van storytelling, filmen, editen, sounddesign en
het colorgraden van de beelden, Lonneke doet het allemaal zelf. Ze heeft 4 jaar haar eigen bedrijf op
gebied  van  video  en  fotografie.  Sinds  april  2021  doet  ze  dit  fulltime,  zie  haar  website:
https://www.lonneketubbing.nl/.

Tot slot: uiteraard willen we dit (zo goed mogelijk) corona-proof doen! Dus fysiek alleen als je minimaal
2 weken geleden volledig bent gevaccineerd èn nu geen verdenking (of diagnose) van longontsteking of
corona infectie hebt èn de afgelopen 10 dagen niet in contact bent geweest met iemand die besmet is met
(of  verdacht  is  van)  corona  èn (de  afgelopen  24  uur)  geen  corona  symptomen  hebt  gehad  (koorts,
hoesten, loopneus, keelpijn, kortademigheid).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 30 sept a.s.: Het maken van Drone videos (les 2/7)  (18:00 - 20:00 uur)

Het komende seizoen wordt bij de VideoClub Borne voor het eerst een Drone
cursus gegeven met de nadruk op de filmische aspecten van het drone vliegen.
De cursus wordt gegeven door Hans Meulenbroek.  Thema's  les 2:  overzicht
drones & apps.
Aangemeld hebben zich: Jan Kupper, Ria van der Putte, Paul Horsthuis, Frans
Egberink, Jos Verheul, Eddie Kempers, Gerhard Kolkman.

Do 30 sept a.s. : De Filmwerkplaats (les 3/15)  (20:30 – 22:30 uur)

We  zijn  dit  voorjaar  gestart  met  een  nieuwe  activiteit:  De
Filmwerkplaats.  Een  2-wekelijkse  avond  (van  circa  20:30-22:30uur)
waarop we samen mooie filmprojecten gaan starten en gecooë rdineerd
door Bertie. Ondertussen hebben we een filmplan, en scenario (script) en een deécoupage
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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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programma wijziging

Dan een programma wijziging: op woensdag 10 november a.s. niet "Beoordelen van
films" (door Lau), maar als gastspreker Pauline Koeman (opgegroeid in Eibergen) met
haar  (filmacademie  Amsterdam!)  afstudeer  film  "Alleen  vliegen".  Het  is  een Open
clubavond (met weer maximaal 20 bezoekers),  dus meld je snel hiervoor aan via
lau@hopmans.demon.nl. 

Zie ook voor een eerste impressie (teaser):  

https://www.facebook.com/alleenvliegen

(of klik op de afbeelding)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Met dank aan Gerard, Harry en Hans: Nieuwe Projectie geïnstalleerd!

Zoals  al  op  de  laatste  ledenvergadering  aangegeven  hebben  we  de
projectie vervangen en verbeterd: een groter scherm (circa 3m), een
sterkere (en full  HD i.p.v.  HD ready) beamer en een nieuwe geluids-
installatie (geschonken door Hans). 

De afgelopen maanden hebben Gerard, Harry en Hans er voor gezorgd
dat dit allemaal is geïënstalleerd en naar behoren werkt. Alles ook nu
vast  opgesteld,  dus  dat  scheelt  veel  gesleep  van en naar  de  kelder!

Namens alle leden van de Videoclub Borne: alle drie heel erg bedankt voor jullie inspanning!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RABO Club Support 2021

Beste clubleden,

De  jaarlijkse  RABO-clubactie  gaat  weer  van  start.  Om  deel  te
kunnen  nemen  moet  je  LID  zijn  van  RABO,  dus  enkel  een

rekeningnummer is niet voldoende. Het is heel eenvoudig om lid te worden. Dat doe je op je digitale
bankomgeving. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

RABO verdeelt een aanzienlijk bedrag onder de deelnemende clubs, naar rato van het aantal stemmers
op die club. Met een bijdrage uit deze actie kunnen we als VCB toch weer wat leuks doen, dus STEM !

Vanaf  4 oktober,  gedurende een paar weken, kun je je stem uitbrengen op je favoriete club via je
digitale  bankomgeving  bij  RABO.  Via  onderstaande  link  kun  je  direct  je  stem  uitbrengen  op
VideoClubBorne. En daar rekenen wij natuurlijk op !   
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https://www.rabo-clubsupport.nl/centraal-twente/deelnemers?zoekterm=video_club_borne

Meer info staat op www.rabo-clubsupport.nl

Alle RABO-leden kunnen deelnemen aan de actie. Misschien heb je wel meerdere rekeningen bij RABO,
dan mag je ook vaker meedoen. En je kunt ook bij vrienden en familie vragen op VCB te stemmen. Elke
stem levert een hogere bijdrage op om ons doel te bereiken. Heb je een RABO-bankrekening maar ben
je nog geen RABO-lid, klik dan op onderstaande link. Het lidmaatschap biedt veel voordelen en kost
NIETS. Lid worden van de cooë peratieve Rabobank - Rabobank

Stemmen doe je via je RABO-app of online via www.bankieren.rabobank.nl

De Videoclub Borne rekent natuurlijk op jouw stem. Zo kunnen we misschien het doel, het aanbieden
van meer workshops door professionals, realiseren. Dus ………. DOE MEE !
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 7 oktober a.s. workshop Bestandsbeheer (op afstand met ZOOM)

Als voorbereiding voor de MagiX basiscursus en door Gerrit Hemeltjen, donderdag 7 oktober a.s. een
workshop Windows Bestandsbeheer. Behalve voor de MagiX cursisten, staat deze avond ook open voor
alle andere clubleden. Dus, heb je toch wat moeite met het op de juiste manier opslaan en terugvinden
van je Windows bestanden, aarzel dan niet en meld je aan bij lau@hopmans.demon.nl !
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Start MagiX Basiscursus   (zie ook https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5848 )

Van links naar rechts: 
       Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher, Gerard Semmekrot.

We hebben voldoende aanmeldingen en starten dus met de
MagiX  montage  cursus.  Docenten  zijn  Gerrit  Hemeltjen  en
Henk Visscher. Voor computer aanschaf en/of SW installatie
kan contact opgenomen worden met Gerard Semmekrot. 

Deze lessen zullen "Op afstand" met ZOOM worden gegeven en in de even weken op donderdag (20:00-
22:00uur).  Het  beste  is  om  met  twee  schermen te  werken  (in  het  linker  scherm  komt  dan  het
(gedeelde) voorbeeldscherm van de docent, in het rechter scherm kun je dan zelf MagiX tonen en de
stappen gelijk meedoen. Dit werkt prima, is vorig seizoen al gebleken. Hieronder alle data:

wk  Datum (do)  MagiX Basiscursus   (op afstand met ZOOM sessies)

40  7 okt  Bestandsbeheer

44  4 nov  1/5: Introductie, werkvelden, instellingen

46  18 nov  2/5: bewerkingen, markers, overgangen

48  2 dec  3/5: Bewerken van het geluid

50  16 dec  4/5: Titels toevoegen
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 13 jan  5/5: Je film exporteren en vertonen

15 jan  (zaterdagochtend)  Praktijk

4  27 jan  Basis - Terugkomavond

In de tussenliggende weken (steeds 1 week na de cursusavond, ook op donderdag, 20:00-22:00uur) 
zijn er (optionele) "Verdiepingslessen" ingepland (zie pag. 3 van het clubprogramma):

Al aangemeld hebben zich: Wil de Bruijn, Wim ten Vaarwerk, Harrie Knoef, Anja Korink, Elsa Snijder en
Martin Heijmenberg. Wil je je nog aanmelden, stuur dan een mail naar lau@hopmans.demon.nl  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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