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Woensdag 16 febr. a.s.: Monteren met DaVinci Resolve

Door  ons  clublid  Bertie  Borggreve  en  gastspreker  Alfred  de  Gier  (uit
Haaksbergen).  Woensdag 16  februari  laten  zij  ons  zien  hoe  we  kunnen
monteren  met  het  populaire  (en  gratis)  montage  programma  DaVinci
Resolve.

DaVinci  Resolve  is  geschikt  voor  zowel  Apple  als  Windows  en  is  's
werelds enige oplossing die bewerking, kleurcorrecties, visuele effecten,
bewegende  beelden  en  audio  postproductie  combineert  in  eéeén

softwaretool! De elegante, moderne interface is relatief snel te leren voor nieuwe amateur gebruikers,
maar ook prima bruikbaar voor de meer professionele gebruikers. 

Met DaVinci Resolve kun je sneller en met een hogere kwaliteit
werken omdat je niet meerdere programma’s  hoeft te leren en
software  hoeft  te  wisselen voor  de  verschillende taken. Het  is
alsof je je eigen post-productie studio hebt in eéeén programma! 

Het beste van alles is dat je door DaVinci Resolve te leren, precies
leert  hoe  je  precies  dezelfde  tools  kunt  gebruiken  die  door
Hollywood-professionals worden gebruikt! 

Ga het zien op woensdag 16 februari, 20:00uur aanstaande 

(fysiek in De Fontein en op afstand met ZOOM)!

 Zie ook:  https://www.youtube.com/watch?v=1CYiIKDBOfI

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 17 febr. a.s. : De Filmwerkplaats (les 9/13)  (De Fontein, 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. 

Met  als  onderwerpen  geluidinstellingen  en  Filmplan/scenario.  Opgegeven
hebben zich: Lau Hopmans, Fred Boender, Gerard Semmekrot, Henk Visscher, Jan Hooftman, John Haxe,
Paul Simon, Paul Horsthuis, Peter Hendriks, Rene Nijkamp, Tyron Elferink en Simon Poelmann.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wijziging VCB Clubprogramma
(met dank aan Jan)

wk datum
Clubavonden (De Fontein)
Trekker Omschrijving

13 Wo 30 mrt Jan Linde Een avond over vakantie/reis films - aanpak en voorbeelden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

https://www.youtube.com/watch?v=1CYiIKDBOfI
https://www.youtube.com/watch?v=1CYiIKDBOfI


TIP: SchoonePC Nieuwsbrief

(bericht van ons clublid Wim Tevaarwerk)

Aan deze meneer met zijn nieuwsbrieven en aan zijn boek beleef  ik al een hele tijd veel  plezier.  Heel
gedegen en toegankelijk  beschreven.  Misschien kennen jullie hem al.  Ik  wil  het jullie desondanks niet
onthouden,  groet Wim

 https://www.schoonepc.nl/

Naar beneden scrollen tot de rode button   [Aanmelden gratis nieuwsbrief].

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo SchoonePC-fan, 

Het is weer tijd voor  een nieuwe SchoonePC nieuwsbrief,  ditmaal  over de gebruikersinterface van
Windows 11. Deze nieuwsbrief is in grote lijnen gebaseerd op paragraaf 1.4 van de computerbijbel
voor  Windows  11,  waarin  wordt  uitgelegd  hoe  je  de  verschillende  onderdelen  van  de
gebruikersinterface  kunt  gebruiken  en  aanpassen.  Hoewel  veel  van  deze  informatie  voor
doorgewinterde  Windows-gebruikers  al  bekend  zal  zijn,  zitten  er  ook  voor  hen  interessante  tips
tussen. 

               https://www.youtube.com/watch?v=iVKIWmUyKM0
                    (of klik op de afbeelding)
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