
Videofilmen in Coronatijd.

Ja, er valt nog zat te beleven op videofilmgebied, ook in Coronatijd.

Een van onze leden is op zoek naar een animatieprogramma, dat een beetje op zijn lijf ge-

schreven zal zijn. Dit vooral naar aanleiding van het artikel dat Jan Smeets in ons clubblad 
schreef over Blender en een animatie, die Jan gebruikt heeft in een film. Ook van een paar 
andere leden heb ik wel gehoord, dat zij een tekenfilm/animatieprogramma zoeken. In mijn 
overmoed dacht ik even internet op te gaan en aan de hand daarvan de mogelijkheden eens op 
een rijtje te zetten. Nu, dat doe je niet zo maar even in een achternamiddag. Ik ben uiteraard in 
eerste instantie op zoek gegaan naar gratis programma’s.

Allereerst liep ik er tegenaan, dat er toch wel en tikkie verschil is tussen het maken van een 
tekenfilm en een animatiefilm. Met sommige programma’s kan uitsluitend online gewerkt 
worden. Een programma als After Effects, dat ook genoemd wordt, is fantastisch, maar niet zo 
gemakkelijk onder de knie te krijgen en in het legale circuit aan de prijs voor de beginner.  
Naast After Effects heeft Adobe nog een tweetal applicaties in het pakket zitten, Adobe 
Animator en Adobe Character Animater welke doen denken aan het oude Adobe Flash, hierin 
zijn betere animaties te maken dan in After Effects, trouwens zonder de broodnodige plug-ins 
is hierin geen echte animatie te maken  Kortom voor nu heb ik het maar even opgegeven. Als 
er iemand in wil duiken, of tips heeft, we houden ons aanbevolen. Kijk dat is zo lekker van een 
club, vraag het elkaar, praat erover met elkaar.

Via via liepen we tegen een gratis en voor niks montage programma. Shotcut echt waar zo te 
downloaden en nog in het Nederlands ook.

In Digital Movie van deze maand staat een artikel over Audacity. Je weet wel, dat gratis ge-
luidsprogramma (sound editor), waar o.a. Jaap den Boer weleens een uitleg over heeft ver-
zorgd. Het is het lezen waard.

Ben je geïnteresseerd in de opbouw van een film, het scenarioschrijven en alles wat daarbij 
komt kijken? Joost Schrickx brengt in deze Coronatijd regelmatig een vlog uit over ‘storytel-

ling’. Te vinden via  nieuwe storytelling- en scenario-vlog . Zojuist ontving ik een bericht over 
een nieuwe vlog. Even klikken op Nieuwe vlog over belang van het personagedossier en je 
kunt zo horen wat hij hierover te vertellen heeft.

Geen opnamen? Ga net als Cor internet eens op en maak een film met internetbeelden. Velen 
van ons staan er ambivalent tegenover, maar het is wel een mogelijkheid.

Kom deze tijd goed door. Zolang de 1½ meter samenleving woedt, zal het in ons clublokaal 
niet mogelijk zijn om bij elkaar te komen. dus geniet van het mooie weer en toch ook je film-

hobby. 

Niet vergeten een film in te sturen voor de Landenavond.


