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maart 2013  

      

 

27 Februari  Videokijkavond - ingebrachte video’s bekijken en beoordelen?    

6 maart  Trucopnamen 

13 maart Interview technieken met senioren  

20 maart Bestuursvergadering 

27 maart Videokijkavond - ingebrachte video’s bekijken en beoordelen?    

3 april Oefenen beelduitsneden  

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.  

Agenda maart: 

Mededelingen bestuur 

Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van VideoClub HOORN en de REGIO   |   http://www.videoclub-hoorn.nl  |  blocq.x11@tiscali.nl 

Beste clubleden,  

 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief. En we zitten alweer in maart. Voordat u het weet 

is er weer een jaar voorbij. Des te meer reden om geen enkele clubavond over te slaan.  

 

Zoals ook deze maand maart. Weer een programma boordevol activiteiten waarmee u uw camera-

technieken weer kunt vervolmaken. Weer kunt leren van de deskundig gemaakte video’s van ande-

re clubleden. Weer een avondje dat u kunt ouwehoeren in ons gezellige clublokaal. Gratis koffie 

drinken tot je erbij neervalt. En ga zo maar door.  

 

Er is werkelijk geen enkele reden waarom u niet zou komen. Tot ziens dus in maart. 
 
 

27 februari 

De laatste avond van de maand is traditiegetrouw de videokijkavond. Het bekijken van door leden 

meegebrachte video’s. En wellicht ook het tijdens de jaarvergadering ter sprake gekomen beoorde-

len van deze films. Kritische maar altijd opbouwende opmerkingen over het meegebrachte materi-

aal.  

 

Wellicht in een wat georganiseerde vorm maar hopelijk niet meer nodeloos geschreeuw vanuit het 

publiek waar de maker niets mee kan. 

Door Hans Pronk 
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6 maart  

Deze avond weer een speciale invulling met trucs op videogebied. Eén en dezelfde persoon die te-

gelijk rechtdoor, linksaf en rechtsaf loopt. Bier (of water) dat vanuit een glas spontaan je mond in-

vliegt en een tennisbal die vanaf de grond op magische wijze in je hand vliegt. En misschien heeft 

u zelf ook wel een idee wat op deze avond tot uitvoering gebracht kan worden. 

  

 

13 maart  

Een wachtkamer vol senioren (daar hebben we er gelukkig genoeg van) die komen solliciteren op 

een baantje waarmee zij hun armzalige al reeds tientallen keren gekorte prnsioentje wat kunnen 

aanvullen. Of wat voor ander onderwerp dan ook. En bij het  daadwerkelijke sollicitatiegesprek kan 

natuurlijk weer de altijd moeilijke interviewtechniek met de camera’s geoefend worden. 

 

Dus vooral deze avond camera’s en statieven mee. 

 

 

20 maart  

Bestuursvergadering 

 

 

27 maart  

En dan is de maand maart ook alweer bijna voorbij. En dus op deze laatste avond weer een invul-

ling als videokijkavond. Schroom niet en neem mee die video’s. 

 

Als het goed is weer deskundig commentaar vanuit het publiek. 

 

 

3 april   

Het is nog ver weg april maar toch hier alvast een voorschotje op deze maand. 

 

De openingsavond  gaat gevuld worden met het oefenen in het maken van beelduitsnijdingen. Tij-

dens het project ‘Erato’ in Spanbroek is gebleken dat de leden van voorgaande oefeningen op dit 

gebied veel geleerd hebben. Toch kun je nooit teveel leren op dit gebied en zeker niet als je ook op 

deze avond begeleid wordt door het deskundig commentaar van de overige leden.  

 

Volgende keer nog meer nieuws over deze avond. 

 

 

Nico Lieshout 

 

 

Golden ratio 
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Clubavond 13 maart 2013-02-21 
 
Doe avond. 

 

De volgende situatie gaan we proberen op video vast te leggen. Door alle bezuinigingen en verla-

gen van pensioen moeten de gepensioneerden een baantje gaan zoeken voor bijspijkeren van de 

financiële middelen. 

 

Daartoe zitten de leden van de videoclub voor de groene wand in de wachtkamer van een bedrijf 

die een timmerman zoekt en eenieder voelt zich daar wel geschikt voor. In deze ‘Wachtkamer’ zijn 

totaal opnames te maken en opnames van mensen die stil voor zich zitten uit te kijken en van an-

deren die breedsprakig met elkaar in gesprek zijn over ... 

 

Tweede gedeelte 

 

Voor de groene wand in kantoor van personeelsfunctionaris. Sollicitatiegesprek met een kandidaat 

voor de baan. Interviewtechniek met meer camera’s. Verschillende kandidaten voor de baan kun-

nen gefilmd worden waarbij de ene rustig en kalm is en een ander weer kwaad kan worden bij een 

directe afwijzing. 

 

Zij die niet worden opgenomen kunnen dan in de studioruimte gaan schakelen tussen de camera- 

beelden die beneden worden opgenomen. Zo krijgt een ieder wat ervaring met kiezen van de beel-

den en de juiste bedieningstechniek van het video mengpaneel. 

 

Voor de wachtkamer met sollicitanten zijn stoelen en tafeltjes nodig met op de tafeltjes wat kran-

ten en boekjes. In de kamer, waar sollicitatiegesprekken plaatsvinden, een tafel met kleedje en 

enige kantoorattributen. 

 

Op deze avond zijn onze camera’s met accu’s en de juiste snoertjes nodig. Ook het statief en een 

koptelefoon zijn noodzakelijk. Dat we die niet vergeten mee te nemen naar de club. 
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Algemene ledenvergadering [13 februari 2013] 


