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Agenda januari:
26 december 2012 Geen clubavond.
2 januari 2013

Nieuwjaarsreceptie en uitleg festival-video van Leo en Wim .

9 januari 2013

Problemen bij het maken van opnamen en bij het monteren hiervan.

16 januari 2013

Bestuursvergadering.

23 januari 2013

Videokijkavond, ingebrachte video’s van kerstballen etc. bekijken.

30 januari 2013

Meer-camerasysteem testen en opruimavond.

6 februari 2013
13 februari 2013

Demo tablet-computer, I-pad.
Jaarvergadering.

Mededelingen bestuur:
Beste clubleden,
Hierbij voor u een nieuwe nieuwsbrief. Voor de zekerheid (mocht het u ontgaan zijn) heb ik het
nieuwe jaar er maar bij gezet, het jaar 2013, weer een heel jaar waarin we kunnen genieten van
onze hobby het video-filmen. Genieten van weer een heel jaar met gezellige clubavonden waarin
wij allen toch weer dingen kunnen bijleren en elkaar wijzer maken.
Hierna zoals gebruikelijk een toelichting op de agenda voor de maand januari en deels februari. Zodat u maar goed weet wat er allemaal weer staat te gebeuren op de komende clubavonden waarbij
uiteraard alle avonden weer bijzonder bij u worden aanbevolen.
2 januari
Het staat er wellicht wat bombastisch, ‘nieuwjaarsreceptie’, maar toch een avond waarin wij elkaar
het beste toe kunnen wensen voor het nieuwe jaar. Deze avond in kunnen vullen met momenten
van bezinning over het afgelopen jaar en voor het jaar wat ons te wachten staat. En te bedenken
wat er wellicht dit jaar voor ons persoonlijk aan inzet voor de videoclub te wachten staat.
Tevens deze avond een uitleg van Wim en Leo over de trucs die ze allemaal bij hun gezamenlijke
video van het videofilmfestival hebben ingebracht. Velen waren toen, en ook later bij de herbeoordeling op een clubavond nog te zeer verbouwereerd over de verrassende video-trukendoos die Wim
en Leo bij de productie van hun video hadden opengetrokken. Zodanig verbouwereerd zelfs dat zij
er niet aan toegekomen zijn er vragen over te stellen hoe deze productie tot stand was gekomen.
Vandaar een spontane actie van Leo en Wim om voor deze uitleg zelf maar het initiatief te nemen.

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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9 januari
Zonder ook maar iemand iets tekort te willen doen is het tijdens de presentatie van de films tijdens
het videofilmfestival toch weer gebleken dat het hanteren van de camera en het produceren van de
film op de “montagesnijtafel” toch de nodige opmerkingen behoeft. Het maken van moeilijke panorama-views, tilt-up en –downs, in- en uitzoomen of juist helemaal niet. Tijdens deze avond zal een
videofilm van het festival nader bekeken worden, deels opnieuw gemonteerd etc. waarna we kunnen zien of en hoezeer de film verbeterd is. Dit alles vooral ter lering. Eigenlijk een must voor alle
clubleden.
16 januari
Bestuursvergadering
23 januari
Filmkijkavond. Tsja, het in de agenda hierboven vermelde kan eigenlijk niet duidelijker worden uitgelegd. Het bekijken van uw films over oliebollen, vuurwerk en dergelijke.
30 januari
De maand januari begint goed. Meteen al vijf woensdagen. Bij wijze van traditie is deze vijfde
woensdag altijd al een opruimavond van onze zolder-opslag. Zeg maar een soort rommel-avond.
Dit in de dubbele betekenis van het woord. Toch deze avond ook een nog nuttiger besteding dan
uitsluitend het “rommelen” alleen. We gaan namelijk ook het meer-camerasysteem testen op werking, aansluitproblemen en dergelijke. Zeker omdat wij bij dit camerasysteem een giga-aanschaf
hebben gedaan die nodig eens op zijn giga-mogelijkheden getest moet worden.
En zeker op deze avond graag iedereen zijn camera meenemen.
6 februari
Dit is een avond die eigenlijk nog goeddeels “in de steigers” staat. Een avond die nog verder georganiseerd moet worden. De bedoeling is in elk geval de demonstratie van een tablet-computer en
dan ook nog de meest populaire van deze tijd. Een I-pad. U kent die apparaten inmiddels wel. Te
pas en te onpas zie je er iemand in de openbare ruimte mee lopen, mee filmen, mee foto’s maken
of wellicht zelfs mee bellen. Wat is er mogelijk met die dingen. Zijn ze handig of is het alleen maar
een hebbedingetje???
13 februari
De jaarvergadering. Een avond waarvan de invulling al bij voorbaat niet ruim genoeg onder de aandacht gebracht kan worden. Niet zomaar een saaie jaarvergadering, neen, een avond waarvan van
u verwacht wordt dat u uw ideeën naar voren brengt over het bestaan en de bedoeling van onze
videoclub. Een avond waarvan het bestuur uw inbreng van u verwacht. Dat u meedenkt over de
invulling van ons clubgebeuren. Positieve en opbouwende kritiek inbrengt over de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar of wellicht nog ouder. En waarbij u bij zichzelf te rade moet gaan of u meer
voor de club kunt en misschien ook moet betekenen dan alleen maar op een woensdagavond aanwezig zijn.
Zo heb ik u denk ik genoeg overdenkingen meegegeven voor onder de kerstboom of wellicht tijdens het sjoelbakken op oudejaarsavond.
Genoeg gedachten voor de invulling van uw goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Rest mij nog namens het bestuur alle leden van onze videoclub een goed, plezierig en vooral gezond 2013 toe te wensen. Vooral het laatste punt, die gezondheid wil ik graag nog even benadrukken. We kunnen er niet omheen, we worden ouder, de gemiddelde leeftijd van alle leden bereikt
een hoogte die ik hier nauwelijks durf te vermelden.
Een gemiddelde leeftijd die bij sommige leden echter wel gepaard gaat met de nodige lichamelijke
ongemakken. Vandaar nogmaals, het is toch het belangrijkste in het leven, wens ik u vooral veel
gezondheid toe in het nieuwe jaar.
Nico Lieshout
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Beoordelingsavond VideoRally 2012
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VideoFestival 2012
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Inrichting regieruimte

Het schiet al lekker op met de inrichting van de regieruimte op zolder. Uiterst links zie je de
‘actual’-monitor. Op deze monitor zijn de beelden te zien die worden opgenomen.
Op de monitor in het midden is het zogenaamde ‘quad’-signaal te zien. Dat zijn de beelden van camera 1 tot en met 4. Het beeld van de aangesloten camera’s zal te zien zijn bij de nummers (1 t-m
4).
De kleur van deze nummers is groen als de betreffende camera niet ‘actual’ is. Dat wil zeggen dat
het beeld van de betreffende camera niet wordt doorgegeven naar de ‘actual’-monitor en dus ook
niet wordt opgenomen. Voor de cameraman betekent dit dat hij instellingen van de camera snel
kan veranderen. Het beeld is alleen zichtbaar voor de cameraman zelf en de regisseur.
De kleur is rood als de betreffende camera ‘actual’ is. Dat wil zeggen dat het beeld van de betreffende camera wordt doorgegeven naar de ‘actual’-monitor en dus wordt opgenomen. Voor de cameraman betekent dit dat hij -als dat nodig is- instellingen van de camera heel voorzichtig moet
veranderen. Het beeld wordt opgenomen dus eventuele bewegingen mogen niet storend zijn.
De kleur is geel als de betreffende camera nog niet ‘actual’ is maar dat wel kan gaan worden. Ook
in dat geval betekent dit voor de cameraman dat hij -als dat nodig is- heel voorzichtig moet zijn
met het veranderen van camerainstellingen.
Onder in beeld van de ‘quad’-monitor staan gegevens over effecten, achtergrondkleur en randkleur.
Vooraan zie je de videomixer, het audio mengpaneel en rechts achteraan de communicatieversterker. Hierop worden de hoofdtelefoons van de cameramensen in de zaal op de begane grond aangesloten. De commando’s worden gegeven door de microfoon naast de ‘actual’-monitor.
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Opnamen van ‘In Ons Café’
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Bestuur en redactie wensen u
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013
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