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Corona besluiten bestuursvergadering 30 november 2021
In de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag 30 november hebben we de
situatie  m.b.t.  de  nieuwe  corona  maatregelen  besproken.  Zoals  iedereen
ongetwijfeld wel heeft begrepen zijn alle fysieke bijeenkomsten na 17:00uur
sowieso even niet meer mogelijk.  Onze avond bijeenkomsten in De Fontein
komen dus voorlopig te vervallen. Verder geldt zolang deze wettelijke regeling
van kracht is:

 Het wekelijkse VCB cafeé  (was maandagmiddag in het Kulurhus) komt voorlopig te vervallen.
 De volgende sessies worden voorlopig met ZOOM gehouden:

o De clubavonden (oneven weken, woensdag),
o Drone groep en Apple gebruikersgroep (even weken, woensdag, door Hans).

 De Filmwerkplaats sessies van 9 en 23 december a.s. komen te vervallen. 
Ten slotte: de wekelijkse MagiX basiscursus sessies (op donderdag, door Gerrit) waren al op afstand
via ZOOM en worden dus op dezelfde manier gewoon voortgezet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Woensdag 8 december a.s.: Praktijkmiddag Filmen met je drone

Bij  goed  weer  wordt  woensdag  8  december  (van  14:00-15:30uur)  weer  een
praktijkmiddag Filmen met je drone gehouden. Lokatie is het Beekpark Bornse Maten.
Zie ook  https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6449 voor enkele filmpjes van de
eerdere praktijksessies.          Hou de mails van Hans dus even in de gaten!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Woensdag 8 december a.s.: Laat-Maar-Zien avond (nummer 3/5)

ZOOM sessie     (link wordt circa 19:45uur naar alle clubleden gestuurd)

Op de clubavond woensdag 8 december a.s. houden we de derde “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,
 Films worden alleen vertoond als de maker op de LMZ avond aanwezig is.
 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 6 december 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
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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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Do 9 dec a.s. : MagiX Basiscursus - Verdieping les 3  (ZOOM 20:00 – 22:00 uur)

De verdiepingsles van de MagiX Basiscursus met als onderwerpen: Bewerken van het geluid
--> zie ook de recente mail van Gerrit.  Aangemeld voor deze cursus hebben zich: Wil de
Bruijn, Wim ten Vaarwerk, Harrie Knoef, Anja Korink, Elsa Snijder, Martin Heijmenberg en
Gerard Bergman.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Do 9 dec a.s. : De Filmwerkplaats  les vervalt!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw op de VCB website

VCB 

EXPERTISE

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

Audio

 (VCB pagina 2021) Denoisen van je geluidopnamen
 (VCB pagina 2021) Audio stekkers en kabels
 (2021) Neumann Academy (Audio Recording)
 (VCB pagina 2021) Audio opnemen/monteren
 (VCB pagina 2021) Muziek en effecten voor je film
 (2018) Ondertitelen (YouTube)
 (2021, meer achtergrond) Understanding impedance
 (2021) (De Videomakers) Welke microfoons?

MagiX Denoiser

Hoe kun je storend achtergrond geluid op een slimme manier uit je geluid weg filteren? Dat kan soms
verrassend goed met de MagiX denoise functie, zie de handleiding                 MagiX – denoiser.
→ Voor de onderstaande voorbeelden, zet het geluid even wat harder!

Voorbeeld 1; het geluid van een storende pelletkachel:
Pelletkachel_Origineel       Pelletkachel_Denoised

Voorbeeld 2: het achtergrondgeluid (krekels o.i.d) bij de Maori:
MAORI achtergrond Origineel
            MAORI achtergrond Denoised_Matig         MAORI achtergrond Denoised Sterk

Voorbeeld 3: het geluid van de ventilator in een gemeente archief:
Ventilator Origineel        Ventilator Denoised

Voorbeeld 4: het achtergrondgeluid bij de ACTION:
ACTION Origineel       ACTION Denoised

Voorbeeld 5: de 50 Hz brom van een (relatief eenvoudige) microfoon:
Microfoon brom Origineel        Microfoon brom Denoised
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2

http://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2017/09/2019_MagiX-Music-Editor-denoiser.pdf
http://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2017/09/Praktijk_Montage_denoise_ORIGINEEL.mp3
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=3509
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6476
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/TyronMicr_Denoised.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/TyronMicr_Origineel.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/ACTION_DENOISED.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/ACTION_ORIGINEEL.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/Spraak_DENOISED.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/Spraak_ORIGINEEL.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/maori016_DENOISED2.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/maori016_DENOISED1.mp3
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2021/11/maori016_ORIGINEEL.mp3
http://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2017/09/Praktijk_Montage_denoise_DENOISED.mp3
https://devideomakers.nl/microfoons-welke-microfoon-kun-je-het-beste-kopen-voor-je-filmproject/
https://www.soundonsound.com/techniques/understanding-impedance
https://www.videoclubborne.nl/wp-content/uploads/2017/09/Handleiding-ondertitelen.pdf
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=2709
https://www.neumann.com/homestudio/en/filter/Academy#content_anchor
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6959
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6934
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6476
http://www.videoclubborne.nl/?attachment_id=3543
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