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Agenda juni:
23 mei

Filmkijkavond, waaronder filmmontages Oostereiland

30 mei

Meercamerawerk, waarvoor een rapper is uitgenodigd

6 juni

Oefening voor Project Spanbroek, te volgen op groot scherm.

13 juni

Filmopnamen maken bij kanovereniging in Hoorn.

17 juni

Opnamen Project ‘Music Gala’ Erato te Spanbroek.

20 juni

Bestuursvergadering.

27 juni

Filmkijkavond, waaronder filmmontages kanovereniging.

4 juli

Buiten filmen— sfeerimpressie Roode Steen.

Mededelingen bestuur:
Beste clubleden,
Hierbij weer de nieuwsbrief zoals u die inmiddels gewend bent te ontvangen. Wij hebben daar weer een agenda
opgeplaatst zodat u weet wat er de komende maand zo allemaal gedaan zal worden. Dit zal hieronder nader
worden toegelicht.
23 mei
Videokijkavond, waarbij we ook graag de diverse reportages willen gaan zien die onlangs van het Oostereiland
gemaakt zijn. Natuurlijk is ook verdere inbreng van leuke filmpjes van harte welkom.
30 mei
Voor deze avond is ere en rapper uitgenodigd, die ons allen zal vermaken met zijn repertoire.
Natuurlijk zullen we daar alles zo goed mogelijk van gaan filmen, zodat we ook bij het project in
Spanbroek weten wat we moeten doen. Echter, ook andere leden die hier opnamen van willen maken
kunnen dat eventueel doen, om er zelf ervaring me op te doen en er een mooie montage van te maken.
17 juni
Opnamen van het concert van Erato in Spanbroek. Hiervoor zal vrijdag 15 juni al het een en ander worden opgebouwd, waarna ‘s avonds bij de generale repetitie ook ons materiaal kan worden getest. Zondag de 17e zullen we
daar dan echt een prachtige reportage van moeten maken. Neem alle zaken nog even goed door, weet wat de
camera allemaal kan en luister goed naar de aanwijzingen van de regisseur(s).
20 juni
Bestuursvergadering. We zullen weer met elkaar gaan babbelen over alle te organiseren onderdelen van onze
Videoclub. Dat behelst best heel wat, maar dat zullen jullie ongetwijfeld begrijpen. Overigens is de bestuursvergadering altijd door de leden bij te wonen. Iedereen mag daar dan meeluisteren en eventueel zijn zegje doen, bij de
zaken die daar dan ter tafel komen.
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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24 juni
De videorally. Deze rally is toch een bijzonderheid binnen onze vereniging. Al jaren lang wordt deze georganiseerd door steeds weer andere leden. Dit keer hebben Nico en Henk er alles aangedaan om er een prachtige
tocht van te maken, waarbij we waarschijnlijk heel bijzondere opdrachten zullen moeten uitvoeren. We zullen het
meemaken! Laten we er met zoveel mogelijk leden aan mee doen; introduces zijn welkom en het zonnetje doet
vast wel zijn best.
27 juni
Videokijkavond. Natuurlijk kunnen we dan samen weer de diverse filmpjes die door de leden gemaakt zijn bewonderen. Dat zullen en kunnen de beelden zijn van de rapper, de kano’s in het water, eventueel nog niet vertoonde
reportages van het Oostereiland, maar verder ook alles wat jullie zelf bedacht en gemaakt hebben. Het is beslist
leuk om te kunnen laten zien wat iemand gemaakt heeft en bovendien kunnen we er door er samen over te oordelen, veel van leren. Juist ook van andermans filmpjes valt heel veel te leren!
Namens het bestuur, de organisatoren en de redactie wensen wij jullie weer een hele goede filmmaand toe, waarbij we met elkaar tot goede, zinvolle, gezellige en leuke activiteiten komen.
Ruud Bennis

Videorally op zondag 24 juni
Het is natuurlijk iedereen al welbekend maar staat misschien nog niet bij iedereen in de agenda:
de videorally op zondag 24 juni.
De organisatoren Henk Oerlemans en Nico Lieshout zijn al druk bezig met het uitzetten van een
aantrekkelijke route met uitdagende opdrachten, dus houd vooral deze datum vrij. Ook hebben
wij voortdurende contact met het KNMI om er voor te zorgen dat de weersomstandigheden op
deze dag ideaal zijn. De zon wordt besteld en buienradar wordt gemanipuleerd zodat alles zeker
is voor een zonzekere dag.
Daar zal het allemaal dus niet aan liggen, maar waar het wel aan ligt is uw aanwezigheid. Die
moet gegarandeerd zijn. Beladen met camera’s, accu’s en statieven wordt u verwacht
Namens de organisatie tot ziens op 24 juni….. Henk en Nico
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Uitslag van het Programmaonderzoek VdeoClub HOORN en de REGIO
Na enig aandringen zijn alle formulieren binnengekomen voor dit uitgebreide onderzoek naar de interesses van
de leden. Ook Atie die trouw altijd achter de bar staat had ik mee laten doen in het onderzoek. Met de gedachte
dat ze wel de avonden zou invullen wanneer de omzet het hoogste is! Vertaald in het onderzoek zou dit betekenen dat dit ook de meest intensieve en drukste, dus actieve en dorstigste avonden zouden zijn. Maar deze lijst
bleef blanco verder heeft iedereen meegedaan. Totaal dus 14.
Niet iedereen hield zich aan de gevraagde 10 onderwerpen score maar dat wil dus positief gezien zeggen dat met
14 deelnemers het maximum aantal punten 140 was geweest. Op de lijst werden 182 punten gegeven.
De extra punten vertalen we weer naar een positief gebaar!!!!!! naar het bestuur.
Verrassend was voor ons als bestuur de uitslag.
De hoogste score was notabene niet verrassend uit de categorie maar wel het onderwerp.
Montage en computer onderwerpen
9

Uitleg Power point programma, voor uitleg van clubavonden weer te geven en professionele presentaties te
maken voor open dag of avonden.

Met 10 punten werd deze nummer 1
Als 2e met 9 punten werd in dezelfde categorie nr 11
11 Wat is passende muziek bij je gemonteerde film, en hoe kom je er aan ??.
Hoe gebruik je de muziek, en hoe breng je spanning en / of de juiste sfeer in de montage.
Durf te werken met meerdere soorten en stukken muziek in je montage.
Als 3e eindigde met 8 punten
de nr’s 3 en 5 in deze categorie samen met de nr’s 3 en 10 uit de Video doe avonden.
3 Montage technieken in Magix videoprogramma behandelen.
5 Blue screen / Chroma keying montageuitleg met voorbeelden en mogelijkheden tot gebruik van deze techniek.
Video doe avonden
3 Camera en zijn menu:
Het AE menu programma in de praktijk testen bv. snelle beweging, low lux ed. Sluitertijd voorbeelden opnemen
om te laten zien wat het voor functie heeft. Sport lesson voorbeelden opnemen om te laten zien wat het voor
functie heeft. Tegenlichtopnames, wisselend licht, heldere wolken, genoeg nieuwe dingen.
10 Tips en trucs:
Iemand in beeld lopend weg laten vloeien.(trucopnames)
Iemand in rook laten opgaan. (trucopnames)
De muis die de trap oploopt
Dansend meubilair
Een kaars snel laten wegsmelten
Iemand meerdere keren in een beeld plaatsen
Werken met perspectieve bv. Omduwen van de toren van pisa
Auto poetsen en dan de auto wegpakken dus een grote afstand ertussen
De verdere score kunnen jullie op de complete toegezonden lijst terug zien en zelf analyseren.
Alleen uit dit onderzoek blijkt dat wat in het verleden een hot item was en wat voor hoog nodige inkomsten in de
clubkas zorgde nu niet erg hoog meer scoort.
We vinden het wel mooi om naar een groot scherm met de beamer te kijken en goed dat de contributie laag blijft
en mooi dat we montage programma’s kunnen uitleggen op de computer maar hiervoor zullen we echt meercamera projecten moeten blijven doen, die inkomsten genereren en er voor zorgen dat we met moderne spullen
kunnen werken en het nodige onderhoud ook kunnen bekostigen.
Als programmacommissie en gezamenlijk bestuur danken we jullie heel erg voor de bijdrage in dit onderzoek.
Hans
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De fanfare
We gaan binnenkort het ‘Music Gala’ in Spanbroek opnemen. Voor deze opnamen is het van belang
dat je een beetje weet hoe een fanfare is samengesteld zodat je snel de onderwerpen kunt vinden
die in beeld moeten komen. Als het om solisten en de dirigent gaat zal het geen probleem zijn om
deze te herkennen. Zij staan meestal zodanig op de voorgrond dat je ze onmogelijk kunt missen.
Bij de overige muzikanten wordt het toch wat lastiger te ontdekken waar zij zich bevinden. Gelukkig zijn ze te herkennen aan het instrument dat ze bespelen. In dat geval is het handig om te weten hoe de naam is van de verschillende muziekinstrumenten die in de fanfare voorkomen en vooral hoe ze er uitzien. Hierna volgt een overzicht.
Bugel
De bugel is sterk
vertegenwoordigd in
de fanfare. Meestal
is deze groep links
van de dirigent op
het podium aanwezig.

Trompet
De trompetten zitten
meestal links van de
dirigent achter de
bugels maar ook
weleens op een andere plaats.

Hoorn
De hoorns zitten
meestal recht tegenover de dirigent. Dit
is lastig omdat de
hoornisten daardoor
schuilgaan achter de
dirigent.

Trombone
De trombones zijn
vaak te vinden naast
de trompetten en
ook wat meer naar
achter.

Bas(tuba) in Bes en Es
De bassen of tuba’s
vind je in vrijwel elk
orkest bijna achteraan. De zogenaamde
Es-bas is wat kleiner
dan de Bes-bas.

Bariton / Euphonium
De baritons en euphonia (?) zijn veelal
te vinden rechts van
de dirigent op de
achterste rij. Het zijn
verschillende instrumenten maar ze zien
er vrijwel hetzelfde
uit.

Saxofoon
De saxofoons bestaan uit een hele familie met verschillende
vormen en afmetingen. De sopraansaxofoon is het kleinst
en zit meestal rechts van de dirigent met daarnaast de andere saxofoons zoals de alt- tenor- en baritonsaxofoon. Er
zijn nog wel meer soorten saxofoons maar die zijn meestal
niet te vinden bij de gemiddelde fanfare.
Sopraan-

Grote trom

alt-

tenor-

kleine trom

baritonsaxofoon

bekkens

pauken
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Slagwerk
Helemaal achteraan vind je het slagwerk. In basis bestaat het slagwerk
uit: Grote en kleine trom, Bekkens
en pauken. Deze basis kan zijn aangevuld met allerlei percussieinstrumenten en melodisch slagwerk
zoals klokkenspel en xylofoon. Ook
wordt er wel gebruik gemaakt van
een compleet drumstel.
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