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 Programma Videoclub Borne 2022-2023                 (versie  4 juli 2022) 

 

Hieronder een overzicht van de vele cursussen van de Videoclub Borne. Alle activiteiten vinden plaats eenmaal per 2 weken (tenzij anders vermeld) en onze 

ervaring is dat de meeste leden dan 1 tot 3 activiteiten kiezen. Met het VCB lidmaatschap
1
 kun je de twee-wekelijkse clubavonden (pag. 2) bezoeken. De hieronder 

aangegeven cursusbedragen zijn additioneel t.o.v. het lidmaatschap. 

 Windows 10 gebruikers Windows 10 & Apple gebruikers Apple gebruikers 

Beginners 

cursussen 

MagiX Basiscursus (NJ 2022: pag. 5, €30) 
 

   + Verdieping lessen (pag. 3) 

De basis van het (video) Filmen (NJ 2022: pag.4, €40) iMovie cursus (NJ 2022: pag. 5, €30) 

Drone films maken en bewerken (NJ 2022: pag.3, €40) 

Da Vinci Resolve Basiscursus (NJ 2022: pag. 5, €30) 

Daarna MagiX Gevorderden (VJ2023: pag. 5, €30) De basis van het (video) monteren (VJ 2023: pag.4, €40) FCP-X  Gebruikersgroep  

(zie hieronder, €30) Da Vinci Resolve Gevorderden (VJ 2023: pag. 5, €30) 

Gevorderden 

cursussen 

De Filmwerkplaats (samen films maken: pag. 3, €30) 

Portretfilm maken (pag. 4, €30) 

Voor iedereen Onze Clubavonden (met diverse gastsprekers en de Laat-Maar-Zien avonden: pag. 2, inbegrepen bij het lidmaatschap)  

Hieronder dezelfde activiteiten (het deel voor het najaar 2022) geplaatst in het tweewekelijkse schema. 

 Oneven weken (najaar 2022) Even weken (najaar 2022) 

Woensdag Clubavonden (incl. div. gastsprekers en de 5 Laat-Maar-Zien avonden). 
De basis van het (video) Filmen.  

Workshop Portretfilm maken. 

Donderdag 

De Filmwerkplaats  

Drone films maken en bewerken (Basis) 

MagiX Basiscursus - Verdieping (ZOOM sessies). 

MagiX Basiscursus (ZOOM sessies). 

Da Vinci Resolve (Basis) 

Apple iMovie 

Ten slotte gaan we in nov. 2022 samen naar het Twents Festival van de Korte film (Oldenzaal), in maart 2023 samen naar de ambachtelijke distilleerderij 

Kalkwijck in Vriezenveen (van de Kozakkenruter) en zijn er (voor wie wil) twee (zaterdag) praktijk-ochtenden om samen te filmen (en de opnamen te monteren).  
 

De FCP-X Gebruikersgroep (€30)     https://www.moevi.nl/fcpx.html 

Eens in de maand op een dinsdagavond, kun je aansluiten bij de (on-line met ZOOM gehouden) FCP-X Gebruikersgroep (de data worden onderling 

afgestemd). Hier worden uitdagingen bij FCP-X montages besproken en worden “best practices” en nieuwe ontwikkelingen met elkaar gedeeld.  

Elke deelnemer mag actief deelnemen aan kleine opdrachten die door de deelnemers zelf worden bedacht. Coördinator is Hans Meulenbroek.  

                                                 
1
 Het VCB lidmaatschap kost €75 per jaar of  €10 per maand (sept t/m dec en jan t/m apr (minimaal 1 maand opzegtermijn). 


