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Door: Leo Steginga

Beste videoclubleden.
Opnieuw ligt er een nieuwsbrief voor u. Elke maand opnieuw valt hij zomaar in uw elektronische
mailbox. Wat is alles toch veranderd. Van een papieren boekje met een wat steviger omslag tot nu
een elektronisch document. Maar de gedachte erachter is nog steeds hetzelfde. De leden informatie
verschaffen en ze op de hoogte te houden wat er gaat gebeuren bij de videoclub.
Zo is er al een programma gemaakt dat doorloopt tot begin maart. We hopen dat een ieder mee wil
werken aan het slagen hiervan, want de opkomst van de leden op de clubavonden zijn doorslaggevend.
Even een terugblik op de voorgaande avonden? Daar valt weinig over te zeggen. Alleen het VideoFestival was een hoogtepunt met elf video’s. Dat is een goede inbreng. Over de inhoud van de filmpjes kan ik niets zeggen, want zelf was ik niet aanwezig. We komen er nog op terug. Op 5 februari
gaan we alle filmpjes nogmaals zien en met elkaar bespreken in de trant van: hoe heb je dat gemaakt, waarom heb je het zo gedaan, kon het misschien niet beter zo….enz. Het doel hiervan is om
beter inzicht te krijgen om een goede film te kunnen maken.
De avond van 8 januari gaan we werken met het groene scherm. Piet Dirkx heeft een idee met
script en ziet zijn kans schoon om opnames met ons te maken voor het groene scherm.
Hier ligt voor ons een kans om een stukje van zijn manier van werken te kunnen aanschouwen. Als
leden van de videoclub gaan we er ook in meespelen. Nico en Wim hebben een rolletje en er is ook
een jury nodig die zal bestaan uit de aanwezigen. Dus kom allemaal want na afloop van de opnames wordt het Nieuwjaarsborreltje geschonken!

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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Verder uitweiden over de verdere avonden is mijns inziens niet nodig. Het staat allemaal in de
agenda.
Een ander punt is wel de algemene ledenvergadering. Het lijkt wel of er op het allerlaatste ogenblik aan is gedacht. Dan is er weinig inbreng voor de programmering van de clubavonden. Op 12
februari 2014 wordt deze vergadering gehouden. Er is nog best veel tijd om er eens over na te
denken wat nu een goed onderwerp zou zijn om de clubavond mee te vullen.
Het verzoek mag duidelijk zijn:
denk in de komende tijd eens na over een onderwerp
dat op enigerlei wijze van doen heeft met video
en ook interessant genoeg is voor anderen.
Na lang wikken en wegen is het bestuur eruit. Met hulp van het prins Bernhard Cultuurfonds gaan
we over tot aanschaf van een nieuwe en vooral snellere Pc. Alle nieuwe snufjes nodig voor het bewerken van videobeelden zullen op deze Pc aanwezig zijn zodat we er lekker mee kunnen werken
op de videoclub.
Alle leden fijne feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toegewenst, zodat we verder kunnen gaan met de video hobby die ons nog steeds boeit!
Leo

Woensdag 8 januari worden in het clubgebouw opnamen gemaakt voor de speelfilm:

BO EN HAAR BEEST

.

‘Bo en haar Beest’ is een film waaraan gewerkt wordt door ons nieuwste clublid Piet Dirkx.
Hiervoor worden nog enkele enthousiaste clubleden gezocht, die de juryleden willen spelen in een
rechtszaakscène. De rol van jurylid heeft weinig tekst dus dat kan geen reden zijn om niet mee te
doen. Alles wordt gefilmd voor de groene wand. Hopelijk wil je ook een rolletje spelen. Kom in
ieder geval massaal kijken.
Het is de bedoeling die avond serieus aan het werk te gaan. Niet alleen actief, ook passief.
Van kijken en luisteren kun je ook veel leren... Komt allen.
Piet Dirkx
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Hoi clubgenoten,
In deze nieuwsbrief wil ik nog even terugkomen op het videofestival van het afgelopen jaar. Het
was een heel gezellige avond. We mochten wat introducés verwelkomen en er was een grote inbreng van diverse filmpjes. We begonnen al met lekkere koffie van Atie met wat lekkers erbij. Ondertussen werden de voorbereidingen in de zaal getroffen.
Maar liefst elf inzendingen die voor de eerste prijs gingen. Nou dat laatste betreft dan vooral de
eer. Een aardigheidje voor de winnaar was er natuurlijk wel, maar het leukste aan de hele avond
is om met elkaar naar de verschillende filmpjes van ons te kijken, die maximaal vijf minuten mogen duren. Daar heeft iedereen zich aardig aangehouden. Het is meteen goed te zien dat je soms
juist in zo’n kort filmpje iets duidelijk en toch leuk kan vertellen. Dat is vaak de kracht van een
goed filmpje.
Jammer was het dat de avond begon met geluidsproblemen. Van alles proberen (anders aansluiten
etc.) en toen bleek er één of andere knop per ongeluk ingedrukt te zijn, waardoor het geluid niet te
horen was. Een kleinigheidje dat we gewoon niet door hadden. Stom misschien, maar na het voorbereiden was het bij het testen wel goed. Pas daarna is het gebeurd en dan is het even zoeken.
Gelukkig is het daarna alleen maar goed gegaan.
De films, op DVD, op USB-stick of op een externe schijf aangeleverd, werden allemaal goed afgespeeld en het was een genot om te zien. Vakantiefilms, een reisverslag, komische filmpjes, informatieve filmpjes. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod en allemaal op een eigen wijze opgenomen, gemonteerd, van muziek en/of commentaar voorzien en zo tot een mooi resultaat gebracht.
Tussendoor hielden we nog even een korte pauze om van een drankje en lekkere hapjes te genieten. Niet te lang natuurlijk want alle elf filmpjes moesten aan bod kunnen komen. Door iedereen
werd een cijfer toegekend aan iedere film die vertoond werd, hetgeen resulteerde in een gemiddeld
cijfer. Winnaar werd dit jaar ons nieuwe lid Piet. Hij had een prachtig komisch filmpje gemaakt,
waarin ook hele leuke effecten verwerkt waren. Duidelijk een ervaren man, die Piet! Voor de beste inzending mocht hij een fles wijn ontvangen om op de goede afloop te kunnen drinken.

Na afloop kon er nog even worden nagepraat met weer een hapje en een drankje en dat werd zo
een hele gezellige afsluiting. Het videofestival, dat bij onze videoclub al een hele lange traditie is,
was zeker geslaagd. Veel lof voor alle leden om er aan mee te doen om zo met elkaar onze hobby
te delen. Volgend jaar staat er weer een videofestival gepland, dus dan voor iedereen weer nieuwe
kansen. Bedankt voor jullie komst, jullie inzet en jullie bijdrage hiervoor.
Ruud
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