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Agenda april:
28 maart
4 april

Videokijkavond en vertonen van montages winterlied 2011
Filmen van Keezcompetitie

11 april

Meercamerawerk. Oefenen voor muziekgala in Spanbroek.

18 april

Bestuursvergadering

25 april

Videokijkavond

2 mei

Filmen buiten. Het Oostereiland wordt in beeld gebracht.

Mededelingen bestuur:
Beste clubleden.
De volgende nieuwsbrief ligt nu voor u. Wat we de komeende periode gaan doen staat hierboven.
Enige toelichting is echter op zijn plaats. Anders bent u misschien niet goed voorbereid op wat er
gaat gebeuren op de club.
De filmkijkavond van 28 maart behoeft geen toelichting.
Wel de avond van 4 april.
Een ieder van ons krijgt de gelegenheid om zelfstandig zijn eigen beelden te maken. Dus geen centraal opgestelde camera. We willen graag zien dat er door u een montage gemaakt kan gaan worden van een Keezwedstrijd. Dit is een bordspel. Gelijk hoor ik al de kreet van dat spel ken ik niet
en wat zijn de spelregels.
Dat gaan we echter niet allemaal uitleggen. Dat kost toch te veel tijd en dat gaat dan mis. Diverse
mogelijkheden van opstellingen worden voorgeschoteld, die we dan ook allemaal in alle rust zelfstandig kunnen uitvoeren. Elke volgende opname wordt eerst uitgelegd en dan gespeeld. Wanneer
we echter allemaal tegelijk willen filmen gaat dat niets worden.
Een dringend beroep wordt dan ook gedaan op een stukje begrip voor elkaar. Volg de instructies op
dan komt een ieder aan de beurt. Dat houdt voor de spelers natuurlijk wel in dat de scènes diverse
malen zullen moet worden gespeeld. Maar omdat de rol van filmer en speler door ons allen wordt
gespeeld denken we dat een ieder zijn beelden maken kan. Er kunnen zelfs verschillen van standpunten en uitsnedes zijn. Op deze avond dus de camera mee met statief en accu en bandje of opname kaartje.
Wanneer het u lukt om uw montage te laten zien, dan graag op de eerst volgende videokijkavond.

Zorg ervoor dat je op clubavonden altijd iets bij je hebt
waarmee grote bestanden kunnen worden gekopieerd.
Dit kan een USB-stick zijn of een externe harde schijf.
Het kan zijn dat je hier materiaal op hebt staan dat afgespeeld kan worden via PC of MediaPlayer.
Er kan ook materiaal naartoe gekopieerd worden om thuis te monteren.
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11 april
Deze avond gaan we ons voorbereiden op de meercamera opnames te Spanbroek. Alles moet worden getest tot en met de kabels aan toe. Speciaal de leden die meewerken aan dit muziekgala zullen de boventoon moeten voeren. Zij moeten immers dit project dragen en toch wel iets presteren.
Zij worden dan ook gevraagd de camera weer paraat bij zich te hebben. Een echte doe-avond voor
dit groepje leden.
2 mei
Zou het gaan lukken. Voor het eerst dit jaar weer eens met elkaar buiten te gaan filmen? We hebben het in ieder geval vast staan. Het moet dan mooi weer zijn want anders kan het niet doorgaan
en dat zou jammer zijn.
Wat gaan we die avond filmen?
Het Oostereiland met daarop de vroegere gevangenis de ‘Krententuin’ willen we eens nader in
beeld gaan brengen. De gebouwen kan je van alle kanten bekijken en zelfs op de binnenplaats. Genoeg details en leuke hoekjes zijn er te vinden. En vergeet ook niet dat er vanaf diverse kanten
mooie overzichten zijn te maken. Genoeg mogelijkheden om er een filmpje van te maken. Ook nu
weer het advies om alle benodigdheden om te filmen mee te nemen.
9 mei
Met meerdere camera’s willen we opnieuw Ton Cillekens gaan opnemen. Hij is gevraagd maar op
dit moment hebben we nog geen bevestiging dat hij kan komen. Dat wachten we nog af. U hoort er
nog van.
Tenslotte krijgt u binnenkort een uitvoerige vragenlijst van Hans toegestuurd. Op een simpele manier kunt u daarop aangeven waar zoal uw belangstelling naar uitgaat op het gebied van de video.
Wij als bestuur kunnen op deze beantwoording gaan reageren door het programma daarop aan te
passen. Dus invullen en terugsturen.
Een fijne videomaand toegewenst en voor de eventuele vakantiegangers een fijne vakantie.
Leo
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Hoe download je uitzendingen van ‘Uitzending Gemist’ op je computer
Tijdens het onvolprezen intro ‘computerproblemen’ op onze clubavonden werd enige tijd geleden
door mij de vraag gesteld hoe de op de site ‘Uitzending Gemist’ aangeboden uitzendingen nog op
de televisie te bekijken waren. Immers, het wil wel eens gebeuren dat je een bepaalde uitzending
vergeten bent op je (zoals nog in mijn geval) videorecorder op te nemen of voor de meer moderne
leden op een harddiskrecorder. En dat je die uitzending toch nog dolgraag wilt zien. En dan niet
primitief achter een computerschermpje maar gewoon lui op de bank met bier en chips binnen
handbereik.
Oké, toegegeven ik ben nog wat ouderwets met een beeldbuis televisie en een videorecorder en tot
overmaat van ramp kijk ik ook nog analoog en niet digitaal. En om het ouderwetse stenen tijdperk
helemaal vol te maken loop ik ook niet de hele dag op een smart Phone te internetten, te Whats
Appen, te Facebooken of te twitteren. Of zoiets dergelijks. Neen, mijn GSM ligt hoofdzakelijk uitgeschakeld in een kastje ergens in huis doelloos een zieltogend bestaan te leiden waarbij het ding
slechts een of tweemaal per week tot leven wordt gewekt om thuis te bellen dat ik eraan kom en
de aardappelen alvast opgezet kunnen worden.
U merkt wel, wat het gebruik betreft pas ik me dan weer wel moeiteloos aan bij de gemiddelde
‘moderne’ gebruiker van een smart Phone. Bij de gemiddelde gesprekken die ik ongewild in de publieke ruimte beluister denk ik vaak wel eens was de bezitter maar net zo slim als zijn telefoon.

Maar ik dwaal af, het ging over ‘uitzending gemist’ programma’s op de televisie bekijken. Als je
tenminste nog niet beschikt over een televisie die ook op internet aangesloten kan worden en
waarbij het web al op je televisie toegankelijk is. Als dat het geval is stop dan nu maar met lezen
want dan is de rest niet aan u besteed.
Voor de mensen die nu nog verder lezen dan hierbij een link waarmee je een programma op je
computer zet en je vervolgens met dit programma een uitzending in wat voor formaat je ook maar
wil op kan slaan. En dan hierna de uitzending op een usb-stickie via een mediaplayer of direct op je
(moderne lcd) televisie af kunt kijken.
Alle credits gaan trouwens naar Nico Groot via wie ik dit bestand heb ontvangen en die tijdens het
computerproblemen-vragen-rondje ook meteen begreep waar ik het over had.
Hierbij de link:

http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/

Iedereen veel plezier ermee en voor vragen kun je altijd bij mij terecht want bij mij werkt het vlekkeloos.
Nico Lieshout

Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO

april 2012: 3

Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO

april 2012: 4

