CompUfair 2016
Datum
zaterdag, 6 februari 2016 - 10:00 - zaterdag, 6 februari 2016 - 16:00

Onze eerste CompUfair vindt plaats op zaterdag 6 februari a.s. van 10 tot 16 uur in het H.F.
Witte Centrum in De Bilt, Henri Dunantplein 4. Een routebeschrijving vindt u hier. Het
belooft weer een geweldige dag te worden, komt dus vooral in groten getale!
Het programma is gereed. (wijzigingen voorbehouden)
Het is weer gelukt om een aantrekkelijk programma voor u samen te stellen.
Voor zowel de lezingen als workshops hoeft u niet te reserveren.
Houd er wel rekening mee dat sommige workshops druk zullen worden bezocht; er zijn voor
iedere workshop maximaal 24 plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt ...
De CompUfair is voor alle CompUsers- en HCC-leden en introducees gratis toegankelijk.

(TWEEDEHANDS) KOOPJESMARKT

Al jarenlang is het traditie dat leden op de eerste bijeenkomst van het jaar hun (gebruikte) overbodige
computerspullen aan andere leden kunnen aanbieden. Die traditie handhaven we en ook nu weer krijgt
u de gelegenheid uw overbodige spullen in de grote zaal aan te bieden. Indien u zich aanmeldt krijgt u
de beschikking over een tafel, waarop u uw spullen te koop kunt aanbieden. Uiteraard moeten uw
spullen wel deugdelijk zijn, daarom gelden er wel een paar spelregels:
U moet lid zijn van CompUsers.
U dient zich voor 29 januari a.s. aan te melden bij de Activiteitencommisie. Wie het eerst komt het
eerst maalt, er is niet ongelimiteerd plaats.
U ontvangt op na 29 januari een bevesting dat er voor u een tafel is gereserveerd. U wordt dan
geacht wel te komen en uw tafel voor 10.00 uur te hebben ingericht. Het staat wat slordig als dit
nog moet gebeuren als de CompUfair al begonnen is.
Om dezelfde reden mag u uw tafel pas opruimen na 16.00 uur. Niet verkochte spullen dient u zelf
weer mee naar huis te nemen.
Artikelen moeten deugdelijk zijn, bij defecte artikelen moet u dit duidelijk te vermelden.
Een koper mag de verkoper om zijn adresgegevens verzoeken.
Verkoop van illegale software is NIET toegestaan.
Het moge duidelijk zijn, dit is geen commerciële markt , gewoon overbodige spullen een tweede leven
gunnen, daar is het om te doen. Overigens neemt CompUsers geen verantwoordelijkheid voor de
deugdelijkheid van de waren. Wel rekenen we op de aanwezigheid van de HCC!Testbank. Daar kunnen
kopers de spullen natuurlijk laten testen.

Ons Programma

Tijd

Wie

Spreker

Omschrijving lezing

Colenberghzaal 1, Installatieruimte
10.15

CU Platform
Windows

10.15 HCC!Testbank

diverse

Hulp bij installatie Windows 10

diverse

Testen van uw apparatuur

10.15

Demo-platform
diverse
Domotica

10.15

Demo-platform
Evert Vinkenborg
Muziek

Evert demonstreert Audacity en de nieuwe
features.

Over de Vechtzaal, lezingenzaal

10:15 Platform

Gjalt Zwaagstra

Installeren van aps zoals kodi op PC, raspberry
pi en android

11:30

Platform
Windows

Rein de Jong

Vragen & Perikelen met Windows 10

13:45

Platform
Domotica

Ruud Triesscheijn

Hoe beveilig ik mijn eigendom (huis, garage
e.d.)

15:00 Platform Linux

Wat is phishing en wat moet ik hiermee doen

Jagtkamer Presentaties en Workshops

10.15

CU Platform
Muziek

Ton Valkenburgh

presentatie
CU Platform
11:30 Muziek

Klanksynthese en MIDI. Een reis van
elektronische muziek naar
de huidige digitale muziek.

Leon Braam

Beats maken met Music Creator en Native
Instruments Maschine.

presentatie

Van idee tot een leuk resultaat.

13:45

Platform
DigiVideo

FreeMake voor het omzetten en downloaden
van video’s

15:00

Platform
DigiVideo

FreeMake voor het omzetten en downloaden
van video’s

Oostbroeckzaal Muziekzaal (doorlopend)

Demo

Pieter van Hof

Informatie over de Yamaha S90ES. Deze
digitale piano heeft een
fantastisch natuurlĳk akoestisch geluid.

Een opstelling met Music Creator om
geluidsopnamen te maken.
Demo

Ton Valkenburgh

Je kan zelf aan de slag om een jam sessie op te
nemen.

Demo

Ruud Uitterlinden

Band-In-A-Box, RealBand en Sonar Cakewalk VS

Demo

Demo

Demo

Leon Braam

Rien Parhan

Frans Bergen

Leon demonstreert Music Creator, Sonar,
Native Instruments
Maschine en andere muziek software
pakketten.
Een gitaar synthesizer. De oscillatoren en filters
van deze synthesizer
kan je aansturen met een gitaar of als je dat
wilt met je stem.
Bladmuziek maken met het Nederlandstalig
programma: Primus.
Met veel voorbeelden en tips over de
bediening.

En natuurlijk zijn onze platforms aanwezig in de Colenberghzaal I, die u
kunnen helpen met al uw computervragen.

