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Agenda april:
26 maart

Videokijkavond

2 april

TV-Regie door professionals bij de inhuldiging van onze koning.
Niet alleen kijken maar ook bespreken.

9 april

Groene wandopnamen van Piet. Met de beelden van Ruud uitleg over het gebruik van ‘chroma key’.

16 april

Bestuursvergadering.

23 april

Videokijkavond.

30 april

Klusavond: testen verlichting (camera meebrengen) / montage interview
‘muntenverzameling’ (toevoegen inserts van Henk en eventueel inkorten).

7 mei

Buiten filmen. Onderwerp schouwburg ‘Het Park’

Mededelingen bestuur

Door: Leo Steginga

Clubleden,
De nieuwsbrief met het programma voor de maand april kunt u weer inzien. Afgelopen weken hebben we veel gezien van de uitstapjes van de diverse leden. Mooie films hebben ze er van gemaakt
die wij met elkaar met aandacht hebben bekeken. En zoals gewoonlijk worden er dan opmerkingen
over gemaakt. Ondersteunende opmerkingen of ook weleens een kritische noot.
Het uiteindelijke doel ervan is om de maker er op attent te maken dat er nog wat verbeterd kan
worden aan de kwaliteit van de film. Het kan slaan op een slechte knip in de film of om de lengte
van een film en zo zijn er nog meerdere discussie punten mogelijk.
Ook de muziek keuze is vaak een punt van discussie. Wat de één mooi vindt, vindt de ander net
niet goed. En zo blijven de meningen verdeeld. Maar we moeten wel ons doel voor ogen houden en
dat is om een zo goed mogelijk geslaagde film te maken. Daarvoor zijn de videokijkavonden juist
in het leven geroepen.
De afgelopen clubavonden zijn we bezig geweest met onze zogenaamde 9shots. Daar hebben we er
al diverse van gemaakt en dat is te merken. De belangstelling is er niet meer zo groot voor. We
zijn natuurlijk in het clubgebouw beperkt in onze keuzes, maar misschien weet iemand nog eens
iets nieuws. Dan kan de animo weer terugkeren om dit soort filmpjes te maken.
Onze nieuwe club Pc is ook in gebruik genomen. Diverse software die gebruikt wordt voor ons doel
is er opgezet. Helaas was het nog niet mogelijk om Magix te gebruiken.

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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De producent heeft bedacht dat je on-line moet zijn om de juiste codec te kunnen downloaden. Deze codec heb je nodig bij het bewerken van videomateriaal. Met een codec (coderen-decoderen of
comprimeren—decomprimeren) wordt de video naar een zeker formaat vertaald en gecomprimeerd, zodat het is te bewerken met een montage programma. Het stuk bewerkte video is dan ook
weer met anderen uit te wisselen, mits daarvoor ook de correcte codec beschikbaar is.
Intussen is de Pc aan het net gehangen zodat de diverse codecs nu aan boord zijn. Tijdens het updaten van de club Pc kwamen we tot de ontdekking dat er geen card reader was ingebouwd. En dat
is tegenwoordig voor ons als videoclub lastig. Alsnog zal er een card reader worden ingebouwd.
De aankomende weken staat er weer van alles op het programma. Hoe wordt bijvoorbeeld een live
opname met veel camera’s geregisseerd. Dit laten we zien aan de hand van de beelden gemaakt
tijdens de kroningsdag.
Piet wil ons iets vertellen over het gebruik van de groene wand en zal dat doen aan de hand van de
beelden die Ruud heeft gemaakt tijden de opnames van ‘Bo en haar Beest’.
En dan krijgen we wederom een videokijkavond. Neem dus uw gemaakte video’s mee en laat ze
zien aan de anderen. Wees niet bang voor kritiek op uw film. U wordt niet afgebrand. Het is de bedoeling dat we een nog beter product weten te maken. Hoe beter de film hoe leuker het voor de
maker gaat worden om zoiets te laten zien.

U zult het al wel hebben bemerkt, maar de lente is aangebroken. Het is weer langer licht, zeker
met de zomertijd. We moeten wel wat goed weer bestellen voor 7 mei want dan gaan we ieder
voor zich buiten filmen. Het onderwerp is wel voor een ieder hetzelfde: We filmen de parkschouwburg in Hoorn. In al zijn facetten proberen we de schouwburg goed in beeld te brengen. De locatie
aan het water in beeld en vanaf land. Totalen vanuit diverse standpunten en close-ups van diverse
delen van de schouwburg. Kortom laat uw fantasie de leidraad wezen om interessante opnames te
maken en er een leuke montage van te creëren.
Veel videoplezier.
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