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Woensdag 27 oktober a.s.: Martin Versteeg met Meer-camera registraties

Op woensdag 27 oktober a.s. hebben we bij de Videoclub Borne als speciale gastspreker Martin Versteeg.
Martin Versteeg uit Hengelo is al sinds 1980 bezig met filmen. De laatste 10 jaar vooral met meer-camera
registraties van o.a. diverse evangelische evenementen in de Kroeze Danne, Ambt Delden.

Martin  werkt  veel  met  een  door  hem  zelf  samengestelde  mobiele
regie-set,  geschikt  voor  registraties  met  tot  maar  liefst  8  camera’s!
Hiermee worden de meer-camera registraties live verwerkt tot  een
eerste eindproduct en achteraf met FCP-X of Da Vinci Resolve verder
afgemonteerd.  Op  deze  avond  zal  Martin  uitleg  en  demonstraties
geven van zijn aanpak bij multicam opnames zowel zonder als met een
video mixer. 

Aan bod komen:
 wat wil je gaan opnemen,
 de benodigde apparatuur,
 de beeld instellingen,

 het geluid opnemen,
 de valkuilen,
 het SD Card management,

 het opnemen via de videomixer (de Atem Mini Extreme Pro),
 de import in FCPX en/of Da Vinci Resolve (output van o.a. de Atem Mini).

Deze avond is een “Open clubavond” en daarmee (behalve voor de eigen VCB
clubleden) ook toegankelijk voor niet leden. De toegang voor niet clubleden
is  5  euro.  Fysiek  aangemeld  hebben  zich  de  volgende  clubleden:  Lau
Hopmans,  Annie  te  Vaarwerk,  Fred  Boender,  Gerard  Semmekrot,  Hans
Meulenbroek, Jan Kupper, Jan Linde, Ria van der Putte en Wil de Bruin. 
Er kunnen dus nog voldoende mensen bij!

CORONA: 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 28 okt a.s. : De Filmwerkplaats (les 5/15)  (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. Donderdag 28 oktober gaan we verder oefenen met het onder regie
maken van een filmopname.

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: Geef je snel op!
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. 

Met o.a. een optreden van de Twentse Buutreedner - Karel van de Kate oet
Markelo. Aanmelden is belangrijk. Heb je dat nog niet gedaan, 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
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Start nieuwe activiteit:  VCB-Café
Zegt het voort, zegt het voort, zegt het voort, …..

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oproep via de mail

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verplaatst op de VCB website!

VCB 

EXPERTISE

CENTRUM

https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6476      (of klik op de afbeelding)

Met verrassend veel video gerelateerde informatie !
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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