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Agenda juni:
22 mei

Videokijkavond: resultaten bekijken van opnamen van 1 en 8 mei

26 mei

VideoRally: Buitenmuseum Enkhuizen

29 mei

Klusavond: Karweitjes uitvoeren die nog zijn blijven liggen

5 juni

Presentatie: PhotoShop door Nico Groot

12 juni

Buiten filmen in het Wilhelminapark

19 juni

Bestuursvergadering

26 juni

Videokijkavond: montages bekijken van bruggenopnamen

3 juli

Buiten filmen: kerken

Mededelingen bestuur

Door: Nico Lieshout

Beste clubleden,
Een nieuwe nieuwsbrief. Voor de maand juni, de maand met -zonder meer- de langste avonden. En
dus een reden om zoveel mogelijk buiten te gaan filmen. En dat doen wij dan ook (zie bijgaand
programma). Als we dan toch een keer binnen zitten op de videokijkavond bekijken we buiten opnames van bruggen en stationsliften. Zijn we evengoed toch een beetje buiten.
U wordt ook wakker en actief gehouden deze maand. Op diverse manieren kunt u door middel van
thuiswerk uw vorderingen op het gebied van het maken van een mooie videomontage laten zien.
Zie hiervoor verder in dit programma.
Gewoon DOEN dus, is deze maand het motto bij de videoclub. Veel plezier deze maand.
22 mei
Op deze videokijkavond gaan we de montages bekijken van de opnames die gemaakt zijn op 1
mei. De bruggenavond. Er is deze avond uit alle mogelijke hoeken en standen heel wat bruggenschoons op video gezet. Dat wordt dus genieten van gewaagde opnames van op de brug, onder de
brug en naast de brug. Vooral van onder de brug, het kippenbruggetje, kun je hele mooie opnames
maken.
En u moet vooral op deze avond aanwezig zijn om een bestand van de gemaakte opnames die bij
de stationslift in Hoorn gemaakt zijn te ontvangen. Want daar mag iedereen weer een mooie montage van maken die we dan later, op 26 juni, gaan bekijken.

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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26 mei
De VideoRally in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Hiervoor vindt u elders in deze nieuwsbrief de
nodige mededelingen.
29 mei
Dit wordt een gigantische klusavond. Een zeer drukke invulling met voor ieder wat wils. Zoals het
testen van een harddiskrecorder. En deze lange avonden zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om de
verduistering van de ramen tot uitvoering te brengen. Anders is het maar zo ongezellig licht in ons
clubgebouw bij het bekijken van de video’s.
Ook bekijken hoe we tijdens de green-screenavonden de groene wand mooi en zonder rimpels en
plooien op de vloer kunnen laten doorlopen. We testen of het mogelijk is de clubavonden door middel van een draadloze koptelefoon te kunnen volgen. Dit voor de clubleden van wie het gehoor het
een beetje af laat weten. En op sommige clubavonden blijken dat er meer te zijn dan je zou denken.
5 juni
Een belangrijke avond voor de club. Weer een poging ons schamele ledenbestand wat proberen op
te vijzelen. En dit door middel van een demonstratie en uitleg van het programma photoshop.
Waarbij we hopen dat dit onderwerp genoeg buitenstaanders trekt die hierna meteen geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de videoclub. Deze avond zal gevuld en uitgevoerd worden
door Nico Groot.
12 juni
Het is juni, ik had het al gezegd, we gaan weer naar buiten. Andermaal naar een gebied wat we al
diverse malen met onze camera ontgonnen hebben. Het Wilhelminapark. Een prachtig park, in volle
bloei staande bomenpartijen, rustieke wateren waarbij als het even mee zit een sprankelende fontein u uitnodigt tot het maken van fantasievolle beelden. Je kunt hier niet te vaak komen eigenlijk.

Al helemaal omdat je na het maken van je opnames voor de mooie uitdaging staat er een sfeervolle montage van te maken. Bij slecht weer (dat kan eigenlijk niet want het is zomer in Nederland)
gaan we in het clubgebouw met elkaar brainstormen over een zinvolle invulling van de clubavonden. Want de fantasie van de bestuursleden raakt ook wel een keer op natuurlijk.
19 juni
Bestuursvergadering
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26 juni
De laatste avond van de maand dus weer traditiegetrouw een videokijkavond. We gaan de montages bekijken van de op 22 mei uitgereikte ruwe opnamen van de liftenavond bij het station in
Hoorn. Nu dus geen ‘minder is meer’ maar eerder en vooral ‘kunnen is kennen’. Of andersom zo u
wilt.
3 juli
Dat is nog ver weg, juli, maar toch hier alvast een kleine kijk op deze maand. Weer, jawel alweer,
naar buiten voor het filmen van een kerk. Of meerdere kerken zo u wilt. We hebben er genoeg in
Hoorn. Enige actieve geloofsbelijdenis is niet nodig voor een geslaagde invulling van deze avond
want wat ik al zei er zijn zat kerken in Hoorn.
Wat te denken van de Noorderkerk die volbehangen is met doodshoofden, skeletten, nissen en andere bouwkundig zeer verantwoorde invullingen aan dit gebouw. En anders de Koepelkerk. Ook een
architectonisch hoogstandje dat er als het ware om schreeuwt om op video vastgelegd te worden.

Er zijn ook minder mooie kerken waar voor een nuttige invulling van het gebouw winkelbestemmingen zoals de ‘Action’ aan toegevoegd zijn. Maar misschien vindt u met uw camera toch mooie details aan zulke gebouwen die ook de moeite waard zijn met de leden te delen.
Bij slecht weer gaan we brainstormen wat we op 12 juni hopelijk niet hebben gedaan .
Nico Lieshout

VideoRally
Hoi clubgenoten,
hierbij nog wat laatste informatie betreffende de VideoRally op zondag 26 mei a.s.
Aanvang 9.30 u. (verzamelen bij parkeerstrook patatkraam stationsstraat Hoorn).
Heb je je nog niet opgegeven, geef het dan alsnog zo spoedig mogelijk door.
Peter en Ruud
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Photoshop. Er wordt waarschijnlijk meer over gepraat dan mee gewerkt. Iedereen heeft het over
photoshoppen als er weer eens een foto verschijnt waar iets mee aan de hand is. Dat kunnen onhandig bewerkte nieuwsfoto’s zijn waarbij uitkomt dat de situatie zodanig is aangepast dat de werkelijkheid geweld is aangedaan of erger nog, de foto is juist geloofwaardig maar blijkt niet te stroken met de werkelijkheid. Wat kun je nog geloven?
Meer praktisch is het gebruik van Photoshop voor het maken van kleine correcties die een foto gewoon verbeteren. Ook het verschalen en het maken van bepaalde uitsneden behoort tot de mogelijkheden. Vooral mooi ogende teksten en logo’s zijn vaak met Photoshop gemaakt. Eigenlijk is vrijwel alles mogelijk met Photoshop. Dat is mooi maar waar moet je beginnen.
De Photoshop introductie op 5 juni zal daar antwoord op geven. Er zal speciaal aandacht worden
besteed aan Photoshop binnen de videohobby.
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