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Agenda maart:
26 februari
5 maart

Videokijkavond
9shots maken

12 maart

Montage / Magix avond

19 maart

Bestuursvergadering

26 maart

Videokijkavond

2 april

TV-Regie door professionals bij de inhuldiging onze koning

Mededelingen bestuur

Door: Nico Lieshout

Beste clubleden,
En zo zijn wel alweer in maart aangekomen. De dagen vliegen voorbij en heel voorzichtig is het
’s ochtend en ’s avonds wat langer licht. De voorbode van weer een actief videojaar dient zich in
een aarzelende temperatuurverhoging en een waterig voorjaarszonnetje aan. Want hoe kun je een
videocamera beter gebruiken dan buiten, in de natuur, op straat etc.
Maar op dit moment zijn wij daar nog niet aan toe. En speelt het programma zich nog hoofdzakelijk
binnen af. Waarbij hierbij de agenda voor maart. Toch een maand vol activiteiten. Waarbij uw inzet, uw deelname, volop wordt verwacht.
Veel plezier deze maand.
23 februari
Videokijkavond. Hebben we al een tijdje niet meer gehad. Dus verras elkaar met nog liggende opnames van kerstbomen, oliebollen en vuurwerk. Die heeft u vast nog wel.
5 maart
Het maken van een nine-shot. Weer eens een avond die de meesten van ons wel kennen. Maar die
inmiddels ook voor veel mensen nog onbekend is. Als je het woord nine-shot laat vallen zijn er tenminste diverse leden die je aankijken alsof ze het in Keulen horen donderen. Een uitdaging dus
voor deze leden en trouwens ook een uitdaging voor de leden die al bekend zijn met de nine-shot.
Elders in deze nieuwsbrief treft u voorbeelden aan van de nine-shots. Kies er een, of twee, uit die u
die avond wilt maken en bedenk dan wel dat u zelf de attributen mee moet nemen die nodig zijn
voor het maken van deze nine-shot. En uiteraard ook uw camera, statief, snoertjes en een propvolle accu meebrengen.

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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12 maart
Op deze avond gaan we, via de beamer, verder met het monteren van de munten video. U weet
het nog wel, het interview van Paul met Nico. Een leerzame avond wordt het dus. Want mocht u al
vragen hebben over het monteren met Magix dan kunnen die op zo’n avond natuurlijk gesteld worden. En die vragen heeft u natuurlijk want het blijft een loei-ingewikkeld programma dat Magix
waar je nooit genoeg van kunt weten.
19 maart
Bestuursvergadering
26 maart
Filmkijkavond, wellicht heeft u in het schuchtere en nog waterige winter-voorjaarszonnetje al
mooie opnamen gemaakt die u op deze avond kunt vertonen.
2 april
Dit wordt een hele leerzame avond. En zeker voor de mensen die al eens hebben meegedaan aan
de werkzaamheden tijdens een project. Het op video vastleggen van een musical, toneelvoorstelling of wat dies meer zij. We gaan namelijk kijken hoe professionals deze werkzaamheden aanpakken. En dan met name hoe dit gebeurde tijdens de kroning van onze nieuwbakken koning Willem
Alexander.
Ruud heeft dit programma van de tv opgenomen en wij gaan deze voor ons leerzame beelden bekijken. En niet alleen bekijken maar er ook over praten met elkaar. Hoe werken zij. En hoe werken
wij. Wat kunnen wij leren, of kunnen deze professionals nog iets van ons leren. Echt komen zodat
iedereen er klaar voor is mocht zich weer eens zo’n project aandienen.
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KONINGSDAG 26 april 2014
Er zijn plannen om onze veelbesproken en al lang in de pijplijn zittende “Open Dag” eens gestalte
te gaan geven. Eindelijk eens een open dag te gaan organiseren. En dit dan met name om onze
videoclub wat meer naamsbekendheid te geven en zo ook trachten ons ledenbestand wat op te vijzelen.
De koningsdag op zaterdag 26 april dit jaar lijkt het bestuur daarvoor een aangewezen dag. Er zijn
dan veel, echt veel, mensen op straat die we, althans een gedeelte daarvan natuurlijk, in ons clubgebouw moeten zien te lokken.
We kunnen op de vrijmarkt gaan filmen en belangstellenden kunnen die opnames terugkijken in
ons clubgebouw. Tijdens het filmen delen we folders uit waarin we onze club voorstellen. Opnames
van bezoekers voor de groene wand lijkt ons ook speciaal. En al helemaal als we een spectaculaire
achtergrond gebruiken.

Ooit hebben we tijdens een open dag een play-back show gehad. Zou dit weer mogelijk zijn? We
kunnen buiten de deur van ons clubgebouw geluidsboxen plaatsen waaruit vette muziek komt, dit
als aandachtstrekker voor ons clubgebouw.
U ziet het wel beste clubleden, plannen genoeg. Ideeën ook genoeg. En nu alleen nog de mensen
om dit allemaal gestalte te geven. En dat bent u als lid van onze club. Uw aanwezigheid en uw inzet op deze koningsdag zou zeer gewenst zijn om deze dag te laten slagen.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. Laat uw rommel dit jaar maar op zolder liggen, u
vangt er toch niets voor, en zet u in om deze open dag van onze videoclub tot een succes te maken.
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Book Trailer: ‘Lonely Boy’

Op zondag 2 februari ‘s ochtends om zeven uur was een aantal
leden van de club bezig met het maken van opnamen voor de
‘trailer’ voor het boek ‘Lonely Boy’ van schrijver Gerard Nanne.
Enige weken geleden hebben we de schrijver op bezoek gehad
met de vraag of we een trailer konden maken voor zijn nieuwste
misdaadroman. Hij had op internet beelden gezien van het Julianapark die waren gemaakt door Henk Oerlemans. Vooral de
sfeer van het park spraak hem aan en het leek hem een goede
locatie om opnamen te maken voor de trailer.
De trailer moest laten zien dat iemand ongezien een lijk in het
park dumpt en zich vervolgens weer snel uit de voeten maakt.
Bovenstaand een aantal scènefoto’s uit de trailer.

Bekijk de book trailer via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=1_t98tqd-14
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12 februari: Algemene Ledenvergadering
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De naam 9shot (nine-shot) is gegeven aan een ‘story-board’ dat bestaat uit
negen shots (opnamen)
De 9 (nine-) shot is een leuke oefening in het maken van korte 'speel'-filmpjes waarbij de resultaten onderling
goed kunnen worden vergeleken. Het gaat om het maken van een montage met goede beelduitsneden en een
geloofwaardige continuïteit.
De onderwerpen kunnen over het algemeen dicht bij huis worden gevonden. Hierdoor is het voor iedereen
mogelijk zelf eens een 9 (nine-) shot te produceren.
Het is de bedoeling een bepaalde handeling vast te leggen in negen opnamen waarbij een afgerond geheel
ontstaat. In principe zou een langere film kunnen worden opgebouwd uit en aantal na elkaar gemonteerde

9shots.
Hieronder een voorbeeld van een

Meer info over de 9shot: http://www.videoclub-hoorn.nl/VC%20H&R%209shot.htm
Op de volgende pagina’s nog twee voorbeelden en een leeg story-board om zelf een 9shot uit te werken ...
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Mens erger je niet

VideoClub HOORN en de REGIO

Close-up

Half-totaal

Medium close

Doos met het spel.

De spelers.

Dobbelsteen gooien met op de
achtergrond het bord uitgevouwen op tafel.

Close-up

Medium close

close-up

Rollende dobbelsteen die tot
stilstand komt op een bepaald
aantal ogen.
Beweging van links naar
rechts.

Het verzetten van een pion
volgens het gegooide aantal
ogen.

Overzicht van het bord.

Medium close

Medium close

Close-up

Dobbelsteen rolt in beeld en
stopt op een bepaald aantal
ogen.
Beweging van rechts naar
links.

Pion slaat andere pion van het
bord.

Speler is zichtbaar door dit ongeluk geërgerd.
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Vakantiekoffer
pakken
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Half-totaal

Half-totaal

Close-up

Koffer en andere bagage ligt op
de grond.

Persoon komt aanlopen met
spullen die in de koffer moeten
worden gepakt.

Het openen van de koffer.

Half-totaal

Medium-close

Totaal

Openzetten van de koffer.

Spullen in koffer doen (over
shoulder).

Overzicht van de situatie. Er is
een tweede persoon bij gekomen die extra spullen aanreikt
en goedkeurend toekijkt.

Half-totaal

Medium-close

Half-totaal

Spullen in koffer leggen en
daarna koffer dicht doen.

Dichtduwen van de koffer en
daarna sluiten.

Met koffer door deur kamer uit
lopen.
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