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Agenda november:
23 oktober

Beoordeling VideoRally 2013

30 oktober

Klusavond

6 november

Opnemen interview (meercamera-oefening)

13 november

Opnamen van 9 oktober (belasting interview) bekijken

20 november

Bestuursvergadering

27 november

VideoFestival 2013

4 december

Geen clubavond

11 december

Invulling avond door clubleden

Mededelingen bestuur

Door: Nico Lieshout

Beste clubleden,
Een nieuwsbrief voor de maand november. Alweer de op één na laatste maand van het jaar. De
avonden worden korter, het donker valt snel in en dus des te meer reden om de gezelligheid van
het clublokaal van de Videoclub op te zoeken. Ook al omdat er in de maand december niet echt
veel clubavonden zijn. Sinterklaas. Kerstmis, de jaarwisseling. Het lijkt wel alsof al dit soort dagen
speciaal op een woensdag moeten vallen. En er dus geen gelegenheid is voor een clubavond.
Maar, zoals gezegd, in oktober en november dus wel. En wat voor avonden. Het bekijken van de
opnames van de videorally in Enkhuizen. Het videofestival komt er aan en alweer zo’n gezellige
doe-avond met een interview. En voor de rest gewoon mooi met elkaar een biertje drinken aan de
bar. Er is geen enkele reden waarom u weg zou blijven. Veel plezier deze maand.
23 oktober
Op deze videokijkavond gaan we de montages bekijken van de opnames die gemaakt zijn tijdens
de videorally in Enkhuizen. U weet het nog wel, in dat altijd gezellige Zuiderzee museum.
Wie heeft alle onderwerpen. Wie heeft de nodige fantasie om er een mooi geheel van te maken. En
de jury, wat vindt die er allemaal van. Ook een vette prijs voor de winnaar met de mooiste , en natuurlijk de meest volledige, opnames. Komen dus op deze avond.

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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30 oktober
Een doe-avond deze avond. Maar dan op het gebied van de diverse klussen die nog gedaan moeten
worden. Onder meer het ophangen van de lampen aan het plafond staat op het programma. En
andere dingen die nodig moeten gebeuren. Vooral een avond dus voor de handige mannen die de
club rijk is. De echt handige mannen dus. En natuurlijk zijn onhandige leden ook welkom. Mits zij
niet teveel in de weg lopen en wel en vooral de sfeer in de avond er goed in houden.
6 november
Natuurlijk kunt u zich nog de interview avond van 9 oktober herinneren. Een Belastingcontrole bij
de videoclub. De penningmeester die opgezadeld werd met naheffingen, boetes en het financiële
einde van de club zag naderen. Op deze avond gaan we weer zoiets doen. Maar nu in de entourage
van een project opstelling. De cameramensen worden aangestuurd vanuit de regiekamer op het
zoldertje. Ze krijgen door een koptelefoon aanwijzingen van de regisseur. Zoeken zelf mooie beelden uit als zij niet ‘actual’ zijn. Een echte uitdaging, en zeker voor de cameramensen die dit soort
activiteiten nog niet vaker hebben gedaan.
13 november
Op deze avond gaan we de opnames bekijken van de interview avond van 9 oktober. En misschien
ook wel montages als die al gemaakt zijn. Maar in elk geval de ruwe beelden. Hoe hebben de camera mensen het er van afgebracht?
Hebben zij zich goed aan de opdracht gehouden de interviewer en de geïnterviewde goed en stabiel
in beeld te houden? Of maakten zij er een potje van en vliegt de camera alle kanten op? Ongetwijfeld een nuttige en leerzame avond voor iedereen.
20 november
Bestuursvergadering
27 november
Op deze avond het videofestival. Een onderwerp dat nauwelijks uitleg behoeft. Een jaarlijkse proeve der bekwaamheid van de leden. Een filmpje van 5 minuten dat beoordeeld wordt door alle aanwezige leden. Hapjes en drankjes. Veel gezelligheid. In hoeverre zijn de leden weer gevorderd in
hun opname techniek. Wie is het origineelst met zijn beelden. Wie bouwt de spanning op in zijn
video. Of is het juist ontspanning wat weergegeven wordt. Een avond die u echt niet mag overslaan. Met uiteraard een video van 5 minuten mee om te vertonen en mee te dingen naar eer en
glorie.
4 december
Geen clubavond
11 december
Het lijkt nog ver weg, 11 december. En het is ook nog ver weg. En dus alle tijd om u zich op deze
avond voor te bereiden. Deze avond gaat namelijk door uzelf ingevuld worden. Jawel, gewoon door
de leden. Deze keer niet binnen komen, koffie drinken en dan maar afwachten wat er gaat gebeuren en wat de bestuursleden nu weer verzonnen hebben. Nee, deze keer verzint u zelf iets. Deze
keer maakt u als lid een invulling van een clubavond. U heeft er al veel meegemaakt dus zo moeilijk kan het niet zijn. Een jarenlange ervaring heeft u al met het bijwonen van een clubavond. En
nu mag u het doen. Organiseer u met andere leden. Het zijn allemaal uw vrienden. En verzin samen een invulling van de avond van deze elfde december. Of kom alleen met een goed idee voor
de invulling van deze avond. Wij wachten af wat u te bieden heeft.
Iedereen rekent op u.

Woensdag 23 oktober:

Nico Lieshout

Beoordeling

VideoRally 2013

Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO

oktober 2013: 2

9 oktober 2013: Belastingcontrole
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