
1

Activiteiten van platforms op de
CompUfair van 22 april 2017

DigiFoto
Het platform DigiFoto heeft weer een aantrekkelijk en uitge‐
breid programma samengesteld.

Wessel gaat een lezing houden over NIK‐plug‐ins, een inte‐
ressant en actueel onderwerp.

Jurriaan houdt een lezing over auteursrecht, waarvan hij
zelf zegt: ‘Speciaal bij mensen die hier niet mee op de hoog‐
te zijn worden soms claims neergelegd die er niet om liegen.
Dat brengt zelfs in het gunstigste geval kosten met zich mee
voor in ieder geval juridische hulp.
Richard houdt een lezing over het programma Bolide slide‐
show creator,

Isja doet een workshop over het opplakken van foto's. Dat
vraagt de nodige voorbereiding. Mensen moeten een foto
meenemen. Formaat 10 ‐ 15 cm of 12 x 18 cm, niet groter.
Hoe maak je nepfoto's? Dat sluit aan bij een artikel van Isja
in deze SoftwareBus.

In de Statenkamer een aantal DigiFoto activiteiten waaronder:
• inrichten van een fotostudio(‐tje) waarin we portretfoto‐

grafie gaan doen;
• het maken van ‘selfies'
• demonstratie over het gebruik van Google‐foto's
• demonstratie inlijsten en presenteren van foto's
• informatie over het gebruik van de mini fotostudio.

DigiVideo

Bij het platform Digivideo hebben we het volgende in de
planning:
Een presentatie Cyberlink Powerdirector 15; dit populaire
videobewerkingsprogramma is prima te gebruiken door zowel
de beginner als de gevorderde gebruiker. Hans van Kempen
laat zien wat er allemaal mee kan.
Een presentatie TVBox pro, een kastje dat je op je tv aan‐
sluit en vervolgens van alles van het internet naar je tv
stuurt. Niet alleen films, maar ook apps uit de Google plays‐
tore zijn te gebruiken. Jos Mol laat zien hoe dat gaat.
Bij de tafels van het platform Digivideo is heel veel te zien
op het gebied van Ultra HD, virtual reality, 360 gradenvideo,
Cyberlink Powerdirector, Magix Videodeluxe, Virtualdub en
nog veel meer.

Flightsimulator

Evert Vinkenborg demonstreert de Flightsimulator onder
Windows 10.
Na enkele minuten instructie kun je opstijgen van vliegveld
Soesterberg om een rondvlucht te maken boven je eigen
dorp of stad. Per persoon kan er 15 minuten worden ge‐
vlogen. Bij Evert ligt een intekenlijst om een gunstige ver‐
trektijd bij hem te reserveren. Maar je kunt ook bij hem
terecht voor een demonstratie van de freeware muziekpro‐
gramma’s Audacity en MuseScore.

HCC Drones vliegdemonstraties

Zelf verschillende typen drones uit proberen? Dat kan bij de
HCC Drones IG op de Compusersdag. Ze geven praktijkde‐
monstraties met verschillende typen drones. Van goedkope
hobbydrones tot meer geavanceerde hobbydrones met hoge
kwaliteit video‐ en fotocamera.
Onder begeleiding kunt u deze ook zelf uitproberen.
Natuurlijk zijn er ook weer deskundige hobbyvliegers van

drones aanwezig om u te informeren over de laatste ont‐
wikkelingen, de regelgeving, opleidingsmogelijkheden, etc.
Daarnaast ook over de andere activiteiten die de HCC Drones
organiseert, zoals speciale vliegmiddagen op locatie, een
website, nieuwsbrieven en Facebookplatform.

Linux

De medewerkers van het Platform Linux staan natuurlijk
weer voor u klaar. U kunt met alle Linux‐ en open source‐ge‐
relateerde vragen bij hen terecht. Bijzondere aandacht
wordt gegeven aan de zgn. ‘overstappers’. Onze groepsleden
zijn bij uitstek geschikt om u te adviseren als het gaat om
alternatieven voor de Windows‐software die u gewend bent
te gebruiken. Mochten directe alternatieven niet voorhanden
zijn, dan is het in veel gevallen ook mogelijk om Windows‐
software te gebruiken in Linux. Voor dat laatste zijn diverse
softwarepaketten beschikbaar. Over de verschillende voor‐
en nadelen van deze pakketten kunt u spreken met onze
medewerkers.

Muziek

Dit jaar willen we laten zien dat er veel Digitale Audio Werk‐
stations op de markt zijn die niet onderdoen voor de beken‐
de merken zoals Sonar ,Cubase en zelfs Protools.

Ook al noemen we ze hier niet vaak, we hebben ze wel klaar
voor een demonstratie. Voel je dus vrij om te vragen om een
demonstratie.

Presentaties:
Budget‐opstelling voor muziekproductie (deel 2) door Leon
Braam
In 2016 is vele malen gevraagd naar een herkenbare, kant‐
en‐klare goedkope oplossing om met digitale muziek te be‐
ginnen. Tĳdens een presentatie toont en demonstreert Leon
zo’n opstelling. Hij gaat verder met de presentatie van fe‐
bruari 2017 waarbij hij de mogelijkheden demonstreert van
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de budgetopstelling. Hierbij gaat hij in op o.a.:
• Hoe de bijgeleverde DAW‐programma’s werken;
• Hoe gratis virtuele (VST) instrumenten van het web kun‐

nen worden gehaald;
• Hoe muziek/vocalen worden opgenomen;
• Hoe uit alle componenten een liedje wordt gevormd.
De presentatie is voor de beginnende of gevorderde muzi‐
kant. Ook mensen die geen muzikale talenten hebben, maar
computergestuurd muziek willen maken/componeren, komen
aan hun trekken!

De alternatieve drumkit door Rien Parhan
Riens derde lezing over de modulaire synthesizer. Deze keer
richt hij zich op de mogelijkheden die er zijn om de modulair
te gebruiken als ritmebox. De mogelijkheden zijn onuitput‐
telijk en ook steeds weer uniek. Je kunt namelijk geen pat‐
ches opslaan op een modulair systeem.

Demonstraties in de Oostbroeckzaal (van 10:00 tot 16:00):
Pieter neemt zĳn YAMAHA 9000 Pro Workstation mee. Dit
digitale keyboard heeft een fantastisch natuurlĳk akoestisch
geluid.

Ronald neemt zĳn Yamaha wind controller en gewone alt‐sax
mee om met het programma Band‐in‐a‐Box te demonstreren
hoe je in je eentje met begeleiding van een combo heerlĳk
muziek kunt maken.

Rien neemt onder andere zijn gitaar‐synthesizer mee. De
oscillatoren en filters van deze synthesizer kun je aansturen
met een gitaar of, als je dat wilt, met je stem. Verder laat
Rien zien, of eigenlijk meer horen, wat je kunt bereiken met
diverse effectpedalen. Ook hier kan een modulaire synthesi‐
zer een taak krijgen.

Leon demonstreert een kant en klare en goedkope bud‐
getopstelling om met digitale muziek te beginnen. De bud‐
getopstelling bestaat uit hardware, geluidskaart,
microfoon‐opstelling, (controller) toetsenbord, en mee‐
geleverde software. Hij geeft instructies m.b.t. componeren,
opnemen en mixen/masteren van muziek met deze opstel‐
ling. Tevens beantwoordt hij al je vragen op het gebied van
het aanschaffen en toepassen van software en hardware om
muziek te maken.

Ton heeft een opstelling met Ubuntu Studio. Deze opstelling
gebruiken we om te laten zien wat Ubuntu onder de motor‐
kap heeft op het gebied van muziek. Ton geeft speciale aan‐
dacht aan het Digitale Audio Workstations: Rosegarden en
Ardour. Hij laat ook zien hoe je een Android‐tablet kan ge‐
bruiken om je Digitale Audio Work Station aan te sturen.
Ruud geeft informatie over de onderstaande programma’s:
Band‐In‐A‐Box 2015 en RealBand 2015 met nieuwste styles en
realtracks en Sonar Cakewalk VS (geleverd bĳ de Sonar VS‐
100) in een Windows 7‐omgeving.

Windows

Geeft informatie over de nieuwste update van Windows 10,
die in april wordt verwacht. Wil ook mensen helpen die
problemen hebben met het systeem Windows.
Hoe kan ik mijn bestanden van een Windows 10‐phone naar
mijn computer overzetten.
• Demonstraties sneltoetsen binnen Windows: wat heb ik

eraan en wat kan ik er mee.
• Het promoten van de muismat met daarop de uitleg van de

diverse toetscombinaties.
• Inspringen op de uitbreidingen van Microsoft.
• Demonstreren van het Office 2016‐pakket.
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