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Agenda juli:
27 juni
4 juli

Geen clubavond
Buiten filmen— sfeerimpressie Roode Steen.

11 juli

Resultaten bekijken van het Erato ‘Music Gala’ in Spanbroek.

18 juli

Bestuursvergadering.

25 juli

Videokijkavond. Kanofimpjes etc. bekijken.

1 augustus Buiten speelfilmpjes maken.

In deze nieuwsbrief: de gebruikelijke toelichting op de komende activiteiten, een verslag
van het meercamera-project in Spanbroek en een stukje over het restaureren van bestaande montages of meercamera-opnamen.

Mededelingen bestuur:
Beste clubleden,
Hierbij voor u een nieuwe nieuwsbrief met zoals inmiddels gebruikelijk een toelichting op de agenda voor de komende maand. Zodat u maar goed weet wat er allemaal weer staat te gebeuren op
de komende clubavonden.
27 juni
Ja, u leest het goed………..Geen clubavond op woensdag 27 juni.
Er waren voor deze avond erg veel afberichten, ook aan de kant van de bestuursleden. Voeg dit bij
de toch al grote afwezigheid van leden in verband met de voor hen reeds begonnen vakanties, zodat besloten is de clubavond op deze 27e juni niet door te laten gaan. Maar natuurlijk gaan we er
in de maand juli dan weer wel volop tegenaan.
4 juli
Buiten filmen, op het moment dat ik dit schrijf heeft het er alle schijn van dat de videorally wegens
slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. Een behoorlijk deel van deze videorally
vindt ook plaats op de Rode Steen. Wellicht dan nu op deze avond een herkansing om hier mooie
opnames te maken. Dit plein barst van de historie, mooie gevels, terrassen en vertier. Genoeg om
hier een mooie sfeerimpressie van te maken. Vanavond de opnames en later een fraaie montage.

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 juli
Op vrijdag 15 en zondag 17 juni is een aantal leden van de videoclub meer dan druk bezig geweest
met de registratie van het ‘Music Gala 2012’ van Muziekvereniging ‘Erato’ in Spanbroek. U weet
het. We zijn op diverse clubavonden bezig geweest met het oefenen van onze vaardigheden met de
camera. Vanavond gaan wij kijken of die oefeningen van nut zijn geweest. Wat hebben de leden
van deze registratie gemaakt. Wat ging er goed, wat niet en wat kan er beter. We kunnen er allemaal van leren.
18 juli
Bestuursvergadering
25 juli
Filmkijkavond. Op deze avond gaan wij zien wat wij zelf van onze opnames bij de kanovereniging
in de Grote Waal hebben gemaakt. Staan de manoeuvrerende kano’s er goed op. Is alles een
beetje stabiel. En hoe heeft Paul het in de grote Canadese kano gedaan. Opnames vanaf het water.
Wel dapper dat hij in die kano ging zitten.
Uiteraard ook ruimte voor andere filmpjes van de leden.
Nico Lieshout
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Beste clubleden.
Het kon niet op. In een week twee opdrachten om te filmen in Hoorn en in Spanbroek.
Bij de kanovereniging Flevo kan ik nu niet zeggen
dat het zo interessant was. Wat de bedoeling was
weet ik ook niet maar ik heb wel leuke beelden
gemaakt.

Het ‘Music Gala’ in Spanbroek was andere koek, vermoeiend maar leuk. Eerst alles daar heen brengen, opbouwen kabels trekken, een heel karwei maar wij hebben met veel humor alles op tijd klaar
kunnen krijgen. Om dat de generale repetitie om 19:00 uur begon gunden wij ons even tijd om wat
te gaan eten en dat was ook wel nodig want alles liep uit.

Het werd over tienen toen wij besloten dat er tijd was om naar huis te gaan, het was al een lange
dag geweest.
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Op zondag 17 juni waren wij aanwezig om 12:00 uur, zodat als er wat veranderd moest worden,
wij hiervoor de tijd hadden en die tijd kwam ons ten goede. Er is altijd iets dat hapert, ook deze
dag. De organisatie had alles goed geregeld: broodjes, koffie en drinken stond voor alle medewerkers klaar. Dus toen het spektakel begon waren de buikjes gevuld.

Ik heb genoten van deze dag. Ook van andere videoclubleden heb ik niemand horen klagen. Het
werd een lange dag maar wij hadden allemaal genoten van leuke muzikale optredens.

Alles liep volgens schema en even na vijf uur konden wij gaan afbreken en opruimen en om 19:00
uur waren wij bij het clubgebouw om daar alles uit te laden en in kasten zetten.
Ik wil alle leden die meededen bedanken voor deze leuke dagen en ik hoop dat de opnamen goed
gelukt zijn.
Einar
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Restauratie
van bestaande montages of direct geschakelde meercamera-opnamen
Als een montage of een direct geschakelde meer-cameraopname gereed is kan de behoefte ontstaan achteraf opnamen te corrigeren. Bij een montage is het waarschijnlijk dat de opnamen, op
basis waarvan de montage is gemaakt, nog ergens aanwezig zijn. Bij direct geschakelde meercamera-opnamen is dit vrijwel nooit het geval. Je zou natuurlijk een tape in de camera kunnen laten meelopen als back-up. Vroeger was dit een reële optie maar inmiddels is de techniek veranderd
en kan er op een tape niet meer dan een uur worden vastgelegd. Sterker nog: soms maar iets
meer dan 40 minuten. Dat betekent dat de tape tijdens de opnamen zou moeten worden vervangen. En zelfs dat wordt soms weer onmogelijk gemaakt doordat er camera’s zijn die van het statief
moeten worden genomen om de tape te kunnen vervangen. Dit omdat het cassettecompartiment
anders onbereikbaar is.
De toekomst biedt op twee manieren uitkomst. Er verschijnen
steeds meer camera’s waar, in plaats van tape, geheugenkaartjes worden gebruikt als opslagmedium. Op deze kaartjes kunnen
steeds langere opnamen worden opgeslagen omdat de geheugencapaciteit steeds groter wordt. In ieder geval langer dan 1
uur. Ook verschijnen er zogenaamde solid state videorecordertjes die eveneens op een geheugenkaartje kunnen opnemen. Het
voordeel van het gebruik van een dergelijke recorder is dat je
geen nieuwe camera hoeft aan te schaffen. Maar bovenstaande
is (vooral voor de portemonaie) voorlopig toekomstmuziek.
De restauraties die hierna zullen worden besproken zijn specifiek voor meercamera-opnamen maar
kunnen ook worden toegepast op bestaande montages.
Elektrische storingen
Op locatie kunnen elektrische apparaten allerlei storingen veroorzaken in de opgenomen beelden.
Sommige van deze storingen kunnen helaas niet achteraf worden opgelost. Dit zijn meestal kleine
niet al te opvallende beïnvloedingen van de beelden zoals een lichte golfbeweging. Hier is sprake
van interferentie met ander signalen zoals van een lichtbesturingsinstallatie (dimmer) of een ander
signaal. Deze storingen kunnen ter plaatse misschien nog worden opgelost door verbindingskabels
te verplaatsen. Ook kunnen er via aardingsverbindingen storingen worden veroorzaakt. In de
meercamera-opnamen van het ‘Music Gala’ in Spanbroek is pas bij het achteraf controleren van de
beelden ontdekt dat bij één camerasignaal zich, zij het minimaal, een storing voordoet. Er is sprake
van een niet ernstige golfbeweging in beeld. Het vervelende van een dergelijk storing is dat deze
voor langere tijd aanwezig is. Op locatie is de storing via de monitors niet waargenomen. Als we
willen doorgaan met meercamera-projecten is het vervangen van de monitors dan ook het eerste
wat er moet gebeuren.
Er is achteraf nog een elektrische storing waargenomen die gelukkig wel kan worden opgelost. Het betreft waarschijnlijk een
schakelpuls van een koelkast of iets dergelijks.
Deze storing uit zich erin dat in een paar beeld lijnen heldere
puntjes oplichten. Dit blijkt vaker voor te komen in de opnamen
maar is het meest hinderlijk als het beeld op dat moment donker is. De duur van de storing is twee frames.
De verstoorde opname kan in de nabewerking gerestaureerd worden door domweg de betreffende
frames te verwijderen uit de tijdlijn. Dit is alleen mogelijk als beeld en geluid eerst worden gescheiden waardoor het beeld kan worden bewerkt zonder het geluid aan te tasten. Een onderbreking in
het geluid met een tijdsduur van twee frames is goed hoorbaar. Wat nu te doen met de plaats van
de twee ontbrekende frames? Een oplossing zou kunnen zijn het laatste frame voor het ’gat’ dat is
ontstaan bevriezen (een foto van maken) en deze plaatsen op de lege plek ter vervanging van het
eerste verwijderde frame. Daarna kan een ‘freeze frame’ gemaakt worden van het eerste frame na
het tweede verwijderde frame. Dit frame kan geplaatst worden op de plek van het tweede verwijderde frame. Nu zijn alle frames vervangen en is er door deze ingreep niets meer te zien van de
storing.
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De hiervoor beschreven methode is vrij tijdrovend. Gelukkig is er een alternatief waarbij wat sneller kan worden gewerkt. Als bijkomend voordeel is de alternatieve methode ook goed toepasbaar
als de storing langer duurt dan twee frames.
Het verwijderen van de frames waarin de storing zich voordoet blijft
hetzelfde. Er ontstaat ook een ‘gat’ op de tijdlijn. Dit gat moet gevuld worden en dat kan met een aantal frames die voor het lege gedeelte aanwezig zijn en/of met een aantal frames die na de onderbreking aanwezig zijn. Door nu het aantal lege plaatsen op de tijdlijn
te tellen is het bekend hoeveel frames er moeten worden vervangen
(in het voorbeeld 2 frames).

Frames met storing
verwijderd

Laatste frame van voorliggend fragment
geselecteerd en gemarkeerd

Laatste frame van voorliggend fragment
verlengd

Eerste frame van volgend fragment
geselecteerd en gemarkeerd

Eerste frame van volgend fragment
verlengd

Het is vrij eenvoudig vast te stellen hoeveel frames er nodig zijn om
een bepaald aantal frames te kunnen vervangen. Dit is altijd hetzelfde aantal. Voor elk frame dat vervalt komt een vervangend frame in
de plaats dat verdubbeld wordt door de snelheid te halveren.
Als er twee frames moeten worden vervangen kan het mes gezet
worden in de tijdlijn op één frame vóór de lege ruimte. Er is nu één
frame ‘afgesneden’ van het voorgaande fragment. Dit geïsoleerde
frame kan daarna door de snelheid te halveren worden opgerekt
naar twee frames. In het voorbeeld is het door de verlenging ontstane frame nodig om het eerste verwijderde frame te vervangen.
Vervolgens wordt de voorgaande handeling herhaald met het fragment na het laatste verwijderde frame. Na verlenging moeten de
nieuwe frames worden verschoven naar links omdat de verlenging
naar rechts zichtbaar wordt. Het frame moet natuurlijk aansluiten op
het voorgaande frame. Nu zijn beide verwijderde frames vervangen
en is de storing niet meer zichtbaar.

Beide frames vervangen

Bij oude, met een videorecorder gemaakte montages, is na digitalisering goed te zien dat er aan
vrijwel alle lassen iets mankeert. Er is bijvoorbeeld sprake van kleurverlies en kromtrekkend beeld.
Dit is misschien niet bewust te zien tijdens afspelen van de video maar het heeft wel degelijk invloed op die kijkbeleving.
De verstoringen doen zich vaak voor over een groter aantal frames. Door al deze lassen over de
lengte waar het beeld aangetast is te vervangen door een aantal op halve snelheid af te spelen frames van het voorliggende of volgende stukje video, wordt de video een stuk rustiger om naar te
kijken.
Schakelfouten
Bij meercamera-opnamen kan per ongeluk weleens een verkeerd knopje worden ingedrukt waardoor onmiddellijk opvalt dat de verkeerde camera op de ‘actual’-monitor verschijnt. Als daarna heel
snel naar de goede camera wordt geschakeld, zijn de verkeerde frames op dezelfde manier als bij
de hiervoor omschreven methode vrijwel onzichtbaar te verwijderen. Alleen voor iemand, die weet
waar de frames zijn vervangen, is het misschien te zien.
Als het om een of andere reden helemaal in de soep loopt omdat camera-opdrachten niet snel genoeg kunnen worden uitgevoerd of dat er niet ingegrepen is omdat de regie niet op tijd ziet is dat
het mis gaat, kunnen een langere fragmenten onbruikbaar blijken zijn. Gelukkig hebben muziekopnamen het voordeel dat er veel herhaald wordt dus kan soms op een bepaald punt een andere opname het onbruikbare gedeelte vervangen. De oplettende kijker en de kenner zullen waarschijnlijk
door hebben wat er aan de hand is.
Camera bediening
Helaas komt niet alles voor restauratie in aanmerking. Vooral fouten als onscherpte over-/
onderbelichting en storende bewegingen kunnen niet goed worden gerestaureerd. Hieraan moet
tijdens de opnamen dan ook de uiterste zorg worden besteed.
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