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MegaCompUfair 23/9
Onderstaande informatie ontvingen we van de Activiteitencommissie en

de diverse platforms en groeperingen. Kijk voor
het actuele programma op de website: www.compusers.nl.

Platform Domotica
We zullen weer zaken demonstreren met de Benext, Dom‐
oticz op de Raspberry Pi. RFX‐com, Z‐wave en Zigbee zullen
met en door elkaar gebruikt worden.

Philips (Eindhoven) is natuurlijk bij iedereen bekend. Hun
Hue‐systeem wordt steeds uitgebreider en kenmerkt zich
door gebruiksgemak en koppelbaarheid met vele andere
domoticasystemen. Ikea, het beroemde woonwarenhuis,
heeft nu een eigen domoticalijn, die daar sterk op lijkt. We
hebben deze onlangs aangekocht en hopen deze op de beurs
te kunnen laten zien.

Athom (Enschedé) is met hun nieuwe domotica–controller
Homey een groeiende speler op de markt en is sinds kort ook
in het buitenland actief. Zowel de Homey als de Hue zullen
werkend getoond worden.

Zo is er op de beurs voor ieder die zich interesseert voor
domotica wat te vinden. Voor de eindgebruikers die niet veel
zelf willen knutselen, maar ook voor de doe‐het‐zelver die
graag alles zelf bedenkt en uitvoert.

Platform 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 zoals Sonar, Cubase en zelfs Protools. Daarom o.a.
aandacht voor Presonus Studio One.

Presentaties in de Over de Vegtzaal

13:30 ‐ 14:30 Rosegarden door Ton Valkenburgh
Ton zal in de komende CompUfairs laten zien wat Linux de
musicus te bieden heeft. Als eerste in de rij komt het Digi‐
tale Werkstation Rosegarden aan bod. Na een korte inleiding
hoe audio onder Linux in elkaar zit, gaat Ton in op wat Ro‐
segarden biedt. Een Linux DAW met Linux audio‐ en muziek‐
functies biedt de gebruiker ongekende mogelijkheden. Zo
kun je zien en horen, hoe je GigaStudio‐bestanden kunt ge‐
bruiken voor je instrumenten.

14:45 ‐ 15:45 Presonus Studio One door Leon Braam

Presonus Studio One is momenteel een van de beste Digitale
Werkstations in de wereld. Niet alleen is het programma zeer
uitgebreid, het is ook eenvoudig onder de knie te krijgen.
Daarnaast heeft Studio One functies die andere DAW’s niet
hebben. Leon laat in een uitgebreide presentatie zien wat
Studio One zo uniek maakt. Hierbij maakt hij gebruik van li‐
ve opnames en eigen composities.

Demonstraties in de Oostbroeckzaal,10:00 ‐16:00.

Pieter neemt zĳn ‘budget’ digitale piano de YAMAHA P105
mee. Deze redelijk geprijsde digitale piano heeft ondanks
zijn prijs toch wel veel onder de motorkap.

Ronald neemt zĳn YAMAHA wind controller en gewone altsax
mee om te demonstreren hoe je in je eentje met het pro‐
gramma Band‐in‐a‐Box met begeleiding van een combo
heerlĳk muziek kunt maken.

Leon demonstreert het audioprogramma Presonus Studio
One. Hij gaat in op de vele fascinerende functies betrekking
hebbende op componeren, opnemen en mixen/ masteren van
muziek met het programma.
Daarnaast 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. Die gebruiken
we om te laten zien wat Ubuntu onder de motorkap heeft op
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het gebied van muziek. Ton geeft speciale aandacht aan het
Digitale Audio Werkstation ‘Rosegarden’.
Ton laat ook zien hoe je een Android‐tablet kunt gebruiken
om je Digitaal Audio Werkstation aan te sturen.
Frans demonstreert hoe je de mooiste bladmuziek kan ma‐
ken met het Nederlandstalige programma ‘Primus’. Updates
en kleine correcties zijn gratis en komen automatisch bin‐
nen. Als je iets niet meer weet kan via Teamview hulp ge‐
boden worden. De gebruiksaanwijzing zit in het programma.
Het is zeer geschikt voor piano‐ en koorpartijen. Met veel
voorbeelden en tips over de bediening.

Het Ei van Co toont duizenden akkoorden in één oogopslag
met dit dubbele schuifsysteem.
Je vindt, binnen enkele seconden, voor elk instrument en in
17 toonsoorten zowel de positie als de functies van de tonen
die behoren bij akkoorden zoals Fmin7, As9+, etc.

Voor piano, accordeon, gitaar, ukelele, mandoline en banjo
worden 16 akkoorden afgebeeld. En ook voor bas, viool, cel‐
lo en blaasinstrumenten.
Gratis voor hcc!leden: het Ei van Co is samen met de pdf‐
versie van Spelen met Akkoorden verkrijgbaar op deze Mega‐
CompUfair.

Platform DigiVideo
DigiVideo is uiteraard ook weer aanwezig op de MegaCom‐
pUfair met een uitgebreid aanbod van onderwerpen en de‐
monstraties.

Lightworks 14
Roel laat u kennis maken met het onvolprezen Lightworks 14;
dit gratis videobewerkingsprogramma is ook in commerciële
films gebruikt. Hoewel het professioneel wordt gebruikt is
het ook voor de hobbyist interessant. Het programma werkt
niet alleen onder Windows, maar ook met Apple.
Roel doet dit zowel in de zaal als met een presentatie.
Houd het programma in de gaten.

Miracast
Jos is bekend met Miracast, de app met de techniek om
beelden over te sturen van tablet of telefoon naar de tv via
de wifi zonder tussenkomst van een router. Ook een tv die
niet beschikt over deze techniek is hier mee uit te rusten.
Hoe dit in zijn werk gaat verklappen we nog niet, dat laten
we aan Jos over. Hij laat dit ook zien tijdens zijn presentatie
en in de zaal.

Isak en Hans laten u de fijne kneepjes van Cyberlink Power‐
director zien. Een prima pakket om mee te beginnen maar
ook de semiprofessionele videobewerker kan hier prima mee
uit de voeten.
De redelijk eenvoudige manier van werken gecombineerd
met veel mogelijkheden en het snel berekenen van de film
maken het pakket tot een geliefde keus.

We hebben deze keer ook een echte Pinnacle‐Studioexpert
die in de zaal versie 21 laat zien.
Dit pakket, waar veel mensen mee zijn begonnen, is ook nu
weer voorzien van moderne videobewerkingsmogelijkheden.

Platform DigiFoto
Als het platform DigiFoto weer over een eigen ruimte kan
beschikken – wat niet erg waarschijnlijk is, want de staten‐
zaal is helaas vergeven aan een andere IG ‐ gaan we groots
aan de slag. Dus, als we alleen activiteiten in de grote zaal
kunnen ontplooien, zal het helaas een minimale invulling
worden van ons imposante programma.

In dat geval zullen we in ieder geval verslag doen van onze
succesvolle fotosafari naar Elburg, en wel via een foto‐
slideshow op een groot scherm ‐ met een gevarieerde selec‐
tie van mooie bijdragen van deelnemers.
Nieuw – en in ieder geval ook in deze eenvoudige setting – is
een foto‐review‐activiteit. Daar willen we foto’s die men
meeneemt, en waar men problemen mee heeft – liefst op
USB‐stick zodat we ze groots op beeldscherm of beamer

Beeldentuin Elburg ‐ foto Rinus Alberti
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kunnen laten zien ‐ van inhoudelijke en technische adviezen
voorzien voor het maken van betere foto’s.

Ook nieuw is dat we voortaan, voorafgaand aan iedere
(Mega)CompUfair, de CompUsers‐leden (via een mailing) zul‐
len aansporen hun camera of smartphone mee te nemen en
te gebruiken om een goede foto‐impressie van de CompUfair
te maken.
De beste foto’s worden gepubliceerd in de SoftwareBus, ter
opleuking van het traditionele verslag van iedere CompUfair.
Uiteraard worden ze ook vertoond op een volgende Com‐
pUfair. Daarnaast zal een selectie worden getoond op de
website. Doen dus!

Indien er ruimte
voor is gaan we
ook een table‐
topopstelling
maken waar we
– op miniatuur‐
schaal dus ‐ la‐
ten zien hoe je
dat fotografeert.
Isja is daar een
kei in en heeft –
onder grote be‐
langstelling – dit
ook in de prak‐

tijk getoond tijdens onze safari naar Elburg. We denken dat
deze activiteit op de MegaCompUfair ook nu op veel belang‐
stelling kan rekenen.
We hebben ook een heuse en grootse foto‐expositie op het
programma staan. Die gaat echter alleen in deze vorm door
als we de Statenzaal ter beschikking krijgen. De grote zaal is
daar minder geschikt voor!
Toch even vermelden. We hebben een aantal fotolijsten van
40x50 cm tot onze beschikking. Die kunnen gevuld worden
met jouw meest dierbare foto’s en tentoongesteld worden.
In de grote zaal zal slechts een minimale invulling aan deze
activiteit kunnen worden gegeven.
Als je ze hebt, neem dan toch maar een paar foto’s mee. Die
worden dan ter plaatse door ons ingelijst, opgehangen en
gedurende de hele dag vertoond. Een uitstekende gelegen‐
heid om jouw fotowerk onder de aandacht te brengen!

En verder: Rinus gaat een lezing houden over
het ‘Golden Oldie‐programma Irfanview. Een
uitstekend en eenvoudig programma voor be‐
heerdoeleinden, eenvoudige bewerking en an‐
dere leuke dingen die je met foto’s kunt doen!

Ook word je bijgepraat over onze volgende excursie. Waar
die heen gaat is nog een verrassing, maar wordt – zoals altijd
– weer een unieke beleving op een opmerkelijke locatie.
En natuurlijk kun je altijd bij ons terecht met problemen en
voor advies op een breed (maar wel foto‐gerelateerd)
terrein. Veel plezier op de komende MegaCompUfair waar we
je graag hopen te zien.

Platform 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. Een bijzondere aandacht
wordt er gegeven aan de zgn. overstappers. Onze mede‐
werkers zijn bij uitstek geschikt om u te adviseren als het
gaat om alternatieven voor 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 allerlei software‐
pakketten beschikbaar. Over de diverse voor‐ en nadelen van
deze pakketten kunt u spreken met onze medewerkers.

Platform Windows
Op onze stand staan wij klaar om u te helpen, u vraagt en
wij geven gericht antwoord!

Wij demonstreren de sneltoetsen die op de muismat zijn af‐
gebeeld en tevens geven we hierop een toelichting.

Samenwerking met Dutch Flanker Display Team DFDT
De vrijwilligers van DFDT geven demonstraties op een
vluchtsimulator. Zij nemen twee cockpits mee. De presenta‐
tie zal worden opgezet rond de simulator DCS World. Dit is
een militaire vluchtsimulator, waarin gevlogen kan worden
met zowel moderne als historische vliegtuigen. Denk onder
meer aan de F‐15C Eagle, Mirage 2000 en A‐10 Warthog, en
hun Russische tegenhangers, de Su‐27 Flanker, MiG‐29 Ful‐
crum en de Su‐25 Frogfoot. Daarnaast kunnen luchtgevech‐
ten gevlogen worden met de Spitfire of de P‐51D Mustang vs.
de Messerschmitt Bf.109 en Focke Wulf Fw.190, boven een
historisch correcte scenery: Normandië 1944.

Hieronder enkele van de vele foto's die de redactie graag
zou zien ingelijst voordat de beelden van de prima samen‐
werking met diverse HCC‐ig's in de vergetelheid raken.




