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CompUfair 28 september
We hebben de volgende informatie over allerlei activiteiten.

Beste bezoekers van de CompUfair,

Even voorstellen: Henny Vink‐Koopman, u al
bekend als gastvrouw op onze bijeenkomsten
in De Bilt. Nu Gerard coördinator is van de
Activiteitencommissie, ben ik de nieuwe coör‐
dinator van de Infobalie.
Ik hoop dit leuke werk nog een aantal jaren te

kunnen doen, in samenwerking met Kees en Wim, die dit ook
al heel wat jaren volhouden.
Daarnaast zou het fijn zijn als er iemand rond lunchtijd twee
uurtjes bij kan springen, zodat wij rustig de lunches kunnen
rondbrengen, en ook van onze lunch kunnen genieten. Hebt
u interesse? Mail of bel me.
Hierbij ook het verzoek aan de leden die naar de CompUfair
komen: als u in de rij gaat staan voor de registratie, houd
dan het HCC‐pasje alvast in de hand, om een vlotte door‐
stroming te bevorderen. Tot slot wens ik u een fijne dag op
de bijeenkomst van 28 september a.s.
Met vriendelijke groet, Henny Vink‐Koopman
E‐mail: hvk.comp@gmail.com Telefoon: 06‐40483300

Platform Muziek

Rien Parhan neemt u wederom mee naar de wereld van de
modulaire synths! Hij behandelt het programma VCV‐rack.
VCV‐rack is een gratis app waarmee je heel realistisch modu‐
laire synths kunt bouwen en laten horen. Zie artikel pag. 5.

Naar aanleiding van een aantal workshops die in het muziek‐
blad ‘Interface’ hebben gestaan en het boek Patch & Tweak
gaat hij wederom in op het bouwen en programmeren van
modulaire synths.

Leon Braam geeft een pre‐
sentatie over het compone‐
ren van liedjes met de
nieuwe versie 4.5 van het
immens populaire audio‐
programma PreSonus Studio
One (was versie 4).

Leon behandelt o.a.harmo‐
nisch akkoorden‐track!,
pattern creator, nieuwe
midi‐functies!, nieuwe
sampler/drummachine,
beats maken, etc.

Doorlopende demonstraties in de Colenberghzaal

Ruud Uitterlinden demonstreert en geeft informatie over de
programma’s Band‐In‐A‐Box 2015 en RealBand 2015. Met de
aanwezige styles en realtracks kan op een eenvoudige manier
muziek gecomponeerd worden.

Leon Braam demonstreert de Presonus Atom controller. Deze
controller integreert naadloos met Studio One. Het is een
kleurrĳk nieuw product met zestien RGB LED‐pads en vier
encoders, die ideaal zĳn om je plug‐ins te bedienen. De zes‐
tien pads zĳn aanslag‐ en drukgevoelig en staan toe dat je
zeer expressief je grooves programmeert. Dit duo van con‐
troller en software is een geweldig creatief team! De Atom
kan ook gebruikt worden bĳ het bedienen van andere audio‐
programma’s. Daarnaast beantwoordt Leon al je vragen op
het gebied van audio‐software en audio‐hardware.

Pieter van Hof, onze
expert op het gebied
van digitale keyboards,
brengt deze keer een
favoriet van hem mee:

de Yamaha DGX 650 B.

Dit is een combinatie
van piano en keyboard
met waanzinnig realisti‐
sche geluiden.

Pieter demonstreert de
werking en geluiden van
het keyboard.

Modules VCV‐rack

Band‐In‐A‐Box

PreSonus Atom

Yamaha DGX 650 B
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Frans Bergen demonstreert
hoe je de mooiste bladmuziek
kunt maken met het Neder‐
landstalige programma Primus.
Updates en kleine correcties
zĳn gratis en komen automa‐
tisch binnen. Als men iets niet
meer weet, kan via TeamVie‐
wer hulp verkregen worden.
De gebruiksaanwĳzing zit in
het programma. Het is zeer
geschikt voor piano‐ en koor‐
partĳen. Veel voorbeelden en
tips over de bediening.

Rien Parhan laat zien wat je allemaal kunt doen met een
ROLI Seaboard Block: een serie keyboards met ongekende
mogelĳkheden. Ook beantwoordt hij vragen voortkomende
uit zijn presentatie over de VCV‐rack.

Platform Domotica

Gaat een presentatie geven van ca. 2 uur. Nu de Raspberry Pi
3 en 4 op de markt zijn, is het mogelijk om naast Domoticz
meerdere applicaties te draaien, zoals Node‐RED, MQTT,
Grafana en InfluxDB. Zij presenteren een Pi die een Kodi‐
mediacenter aanstuurt via Mosquito en Node‐RED, daarnaast
het gebruik van een Node‐RED‐radio en de koppeling met de
Homey. Daardoor wordt het eenvoudig om te bedienen waar
een domotica‐ of een IP‐protocol voor is. Dus de move naar
het Internet of Things vanuit uw domoticacentrale thuis.

Platform Apple

Houdt ook een presentatie. Daarover zegt Bert van Dijk:
Omdat we in september en oktober veel aandacht geven aan
iPadOS, dat medio september uitkomt en waaraan we ook
een grote iPad‐winactie hebben gekoppeld (zie ook de site
apple.hcc.nl) en een artikel in de PC‐Active die dan net is
verschenen, houdt Bert een presentatie over iPadOS.
De presentatie is vrij toegankelijk en start om 14.00 uur in de
Over de Veghtzaal. Heb je met iPadOS nog een laptop nodig?
Met iPadOS krijgen iPads tot ca. vijf jaar oud veel nieuwe
mogelijkheden. Op 28 september zie je op de Compufair in
De Bilt waarom veel iPad‐bezitters met iPadOS geen laptop
meer nodig hebben. Je ontvangt van HCC!apple diverse tips
om meer met je iPad te doen en met welke accessoires je
veel kunt besparen. Bekijk voor meer info over de Apple‐tips
en de iPad Air 3 winactie de site apple.hcc.nl.

Platform DigiFoto

Er is sinds kort een nieuw fotobewerkings‐
programma op de markt, Affinity Photo.
Het heeft heel veel mogelijkheden en is niet
zo duur. Wessel Sijl zal in een lezing laten
zien hoe het programma in de praktijk
werkt. Wil je nog meer weten over dat pro‐

gramma, dan is er bij DigiFoto altijd een laptop aanwezig
waarop dat programma is geïnstalleerd.

Bij DigiFoto is, zoals altijd, veel informatie te krijgen over
allerlei ‘digifotozaken’.
Zoals bekend richt DigiFoto zich speciaal op Open Source (en
gratis) programma’s. We hebben diverse fotobewerkingspro‐
gramma’s (waaronder GIMP en darktable) beschikbaar om te
bekijken en uit te proberen.
Ook hebben we deze CompUfair weer een speciaal thema.
Deze keer is dat ‘creatieve fotografie’. Dat houdt in dat al‐
lerlei bewerkingen worden toegepast op één of meer foto’s.
Zo ontstaat er iets geheel nieuws: de ‘creatie’.

Isja Nederbragt laat de fotopresentatie ‘Bang in het Bos’
zien. Daarin zie je hoe ‘de dreiging in het bos’ tot stand is
gekomen. Een afbeelding om bang van te worden ...
Er zullen overigens meer creatieve afbeeldingen te zien zijn.
En we zijn altijd bereid tot een praatje, uiteraard over foto‐
grafie, maar ook over andere zaken.

Platform Windows

Ger Stok gaat een lezing houden over het einde van het
tijdperk Windows 7 (januari 2020). Wat te doen met het sy‐
teem? Nog gratis upgraden naar Windows 10, of toch maar
overstappen naar Linux of naar ChromeOS?. Het komt
allemaal aanbod
Daarnaast zal het platform Windows uitgebreide info verstrek‐
ken over veiligheid in Windows 10 en het Officepakket 2019.
Verder kan men zich hier laten informeren over alle soft‐ en
hardwareproblemen.

HCC!drones

HCC!drones is ook weer aanwezig; zij willen een leuke demo
neerzetten. Zij presenteren een scala aan diverse te bouwen
drones en zullen binnen met een kleine drone gaan vliegen.
Als het weer het toelaat gaan ze ook buiten demo’s geven.
Tevens zullen geïnteresseerden onder begeleiding met een
drone kunnen vliegen.
Rob Bruning verzorgt een presentatie; het onderwerp is:
Nieuwtjes uit de dronewereld (waaronder ook de nieuwe
Europese wetgeving die komend jaar in NL van kracht wordt).

Overige

Frans Dijkhoff heeft aangekondigd een workshop te geven
over het werken met PDFill en tools.

Primus

Roli Seaboard Block

Affinity Photo

‘Bang in het bos’

Kijk voor het meest actuele overzicht van lezingen e.d.
op de website: www.compusers.nl




