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Woensdag 13 oktober a.s. : Laat-Maar-Zien avond (nummer 2/5)

Fysiek in De Fontein (wel aanmelden).

Op de  clubavond woensdag 13 oktober  a.s.  houden we de tweede  “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 11 oktober 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. Uiteraard kun je
daarvoor ook je eigen YouTube/Vimeo link sturen.

Fysiek aangemeld hebben zich: Lau Hopmans, Annie te Vaarwerk, Gerard Semmekrot, Jan Kupper en
Jan Linde. Er kunnen dus nog voldoende mensen bij!

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 14 okt a.s. : De Filmwerkplaats (les 4/15)  (20:00 – 22:00 uur)

We zijn dit voorjaar gestart met een nieuwe activiteit: De Filmwerkplaats.
Een  2-wekelijkse  avond  waarop  we  samen  mooie  filmprojecten  gaan
starten en gecooö rdineerd door Bertie. N.B. de tijd is gewijzigd naar 20:00-
22:00uur!  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.

Opgegeven hebben zich:  Lau Hopmans,  Fred Boender,  Gerard Semmekrot,  Henk Visscher,  Joke van
Hierden,  Paul  Simon,  Peter Hendriks,  Rene Nijkamp,  Tyron Elferink,  Paul  Horsthuis,  John Haxe en
Martine Olthof.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.

De eerder genoemde datum is definitief: 

                 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. Als het goed is hebben jullie allemaal (zondag 10 oktober) een uitnodiging ontvangen.

Aanmelden is belangrijk, dus laat even via de mail weten of je komt en met hoeveel personen: mail
naar: feest@videoclubborne.nl. Uiteraard zijn we er allemaal bij, 

tot dan, Lau
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Films aanmelden voor TWENTE SHORT (Oldenzaal, 14 nov 2021)
(binnengekomen mail, 6 oktober 2021)

Het kan nog! Deelnemen aan TWENTE SHORT 14 november 2021.

Op  28  oktober  sluit  de  inzendtermijn  voor  deelname  aan  de
jubileumeditie van Twente Short, Twents Festival van de Korte Film. Je
hebt nog drie weken om je bestaande film of de film waar je mee bezig
bent  af  te  werken  en  in  te  sturen.  Na  28  oktober  worden  de
inzendingen door de vakjury bestaande uit Dennis Alink, Rick Floot en
Jauke Boerdam beoordeeld en genomineerd voor het festival.  Je kunt

insturen voor een van de 3 categorieeön: Fictie, Experimenteel of Documentaire.

De 11 genomineerde films worden vertoond op 14 november in Stadstheater De Bond in Oldenzaal op
een doek van 4 x 9 m en met professioneel geluid. Zie voor alle overige info over voorwaarden, prijzen,
programma: https://www.filmhuisoldenzaal.nl/filmfestival/ 

We ontvangen je inzending graag uiterlijk 28 oktober via festival@filmhuisoldenzaal.nl 
Heb je nog vragen dan kun je ons bellen, 06-53895649 of een mail sturen. Tot ziens bij het eerste
lustrum van Twente Short op 14 november!

Vriendelijke groet,  Filmhuis Oldenzaal-Werkgroep Twente Short, Simon Schutte
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wo 10 november als gastspreker bij de VCB: Pauline Koeman
Zoals  al  aangekondigd:  op  woensdag  10  november a.s.  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)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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