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Agenda mei:
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’.

14 mei

‘Photoshop’ door Nico Groot.

21 mei

Bestuursvergadering.

25 mei

VideoRally 2014

28 mei

Videokijkavond

4 juni

Bekijken montages schouwburg ‘Het Park’ (opnamen7 mei jl.)

Mededelingen bestuur

Door: Hans Pronk

Een kleine terugblik naar de vorige clubavonden
26 maart
Videokijkavond.
Diverse filmpjes bekeken en besproken.
2 april
Kroning van Koning Willem Alexander: hoe werkt de regie bij een echte TV-registratie?
Niet alleen kijken maar er ook gezamenlijk over praten en de technieken eruit distilleren
Helaas: door technische problemen blijven we dit tegoed houden. De opnames waren niet beschikbaar.
Daarom zijn we de nieuwe Pc met Windows 8 maar eens gaan testen en onderzoeken hoe een en ander werkt.
9 april
Werken met de groene wand en de green screen functie.
Piet heeft deze avond verzorgd en heeft ons laten zien hoe onze groene wand gebruikt kan worden om de kleur
groen weg te filteren en hele originele achtergronden hiervoor te plaatsen met. Hij deed dit met beelden van zijn
film ‘Bo en haar Beest’ en de beelden die Ruud had opgenomen tijdens de opnamen.
16 april
Bestuursvergadering
Het Bestuur heeft deze vergadering weer een compleet programma in elkaar geknutseld en is ook zeer te spreken over de extra leden die de vergadering bijwonen om originele dingen en activiteiten te verzinnen, maar vooral
ook mee-organiseren.

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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Wat gaan we de volgende clubavonden doen?
23 april
Videokijkavond.
Deze avond zal weer gevuld worden met films van de leden.
Het valt mij op hoeveel films er iedere keer weer kunnen worden vertoond.
30 april
Klusavond.
1.
De Verlichting in het clubgebouw voorzien van extra lampen aan het plafond; deze lampen kunnen wij eenvoudig monteren en aansluiten om vóór de groene wand meer licht te krijgen. Dit om betere green screen
opnamen te kunnen maken. Deze avond Camera’s meenemen voor testen van het resultaat.
2.
Montage van de film opnames interview muntenverzameling van Paul. Hiervoor zijn de inserts nodig van
Henk.
3.
Pc met Hauppage Win-TVkaart testen en diverse data veilig stellen.
7 mei
Buitenopnamen.
Deze avond gaan we, als het mooi weer is, naar de omgeving van schouwburg ’Het Park’. We gaan hier het gebouw in beeld brengen maar het is ook een actueel onderwerp uit de krant en de politiek want ze willen hier een
strand en een boulevard bij maken. Wij kunnen hier dus de omgeving filmen. Misschien kunnen we de opnamen
manipuleren en met gebruik van de groene wand het strand alvast erbij zetten.
14 mei
Photoshop.
De introductie van het programma ‘photoshop’ werd de vorige keer goed gewaardeerd.
We gaan het dus nog een keer organiseren en Nico is weer bereid gevonden om uitleg te geven.
21 mei
Bestuursvergadering.
Na deze toelichting op de avonden, die we hebben gehad en de avonden die we deze maand weer met elkaar
doorbrengen, gaat het bestuur en de extra leden die willen mee beslissen over de invulling van de avonden, op
de videoclub 21 Mei weer in een bestuursvergadering bijeen om een volgend programma te vast te stellen.

28 mei
Videokijkavond
We gaan weer kijken naar de films van de leden op de Videokijkavond maar daarover meer in de volgende
nieuwsbrief.
4 juni
Bekijken van de montages die gemaakt zijn van de opnamen bij schouwburg ‘Het Park’.
Alles bij elkaar dus boeiende avonden.
Hans
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De Website in een nieuw jasje
Ik surf zelf nou ook niet iedere dag van de ene videoclubsite naar de andere maar ik weet dat de videoclub Hoorn
en de Regio ook een mooie nieuwe jas heeft aangemeten gekregen. Het is dus zeker de moeite waard om eens
te kijken wat er is veranderd om zelf ook actueel te blijven en ook om mee te kunnen blijven praten aan de bar in
het clubgebouw over het wel en wee van de club.

Denk maar eens mee!
Om actueel te blijven kunnen we zeggen:”We moeten op de social media en faceboek en noem maar op wat er
nog meer is”. De vraag blijft altijd: “WIE GAAT DAT DOEN?”.
Daar blijft het dan ook meestal steken.
Waar we wel mee kunnen beginnen is ideeën en eventuele uitgewerkte draaiboeken maken om korte mooie liefst
humoristische filmpjes te maken. We kunnen gezamenlijk of ieder voor zich op de club of buiten filmen met als
doel: promotie van de club.
Deze filmpjes kunnen dan de site weer verfrissen en misschien op faceboek of YouTube de promotie verbreden.
Ook het thema van filmen bij schouwburg ’Het Park’ kan bijdragen tot bijvoorbeeld een promotiefilmpje op YouTube. Ook de krant kunnen we misschien hiermee op onze hand krijgen. We moeten dan dus wel onder de naam en
noemer van de videoclub werken.
Hans
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VideoRally 2014
De VideoRally 2014 zal worden gehouden op Zondag 25 Mei
Hans en Loek hebben zich voorgenomen om de videorally 2014 te organiseren .
Nou hebben we al een klein beetje geopperd om dit jaar een gedeelte van de rally varend te doen.
Hoe het geheel eruit komt te zien dat laten we nog even in het midden maar anders zal het zeker zijn zo vanuit
een bootje.
We houden natuurlijk rekening met de personen die dit moeten doen. De boten zijn stevige boten die zeer goed
zijn te bevaren en zijn voorzien van een elektrische aandrijving dus van het geluid zullen we weinig last hebben.
Als we verder ons realiseren dat vroeger in deze plaats de walvisvaarders afmeerden dan zullen de boten dus wel
van een goede kwaliteit zijn.
Dat er genoeg te filmen is daar twijfel ik zelf geen moment aan en dat jullie er een gezellige dag van maken en er
een mooie montage van maken staat voor mij ook als een paal boven water.
Twee dingen moeten wij zeker van te voren weten.
1e Hoeveel mensen gaan er mee, filmers en gasten opgeven. (Ook nieuwe leden mogen zich opgeven)
2e Het moet mooi weer zijn.
Voor het tweede punt zijn we al enigszins ingedekt. Als het slecht weer is mogen we het uitstellen van de verhuurder van de boten.
Voor het eerste punt zou ik willen vragen om u absoluut zo spoedig mogelijk op te geven voor deze gezellige dag
op 25 mei 2014 via het E-mailadres van Loek de Ruijter ldruijter@quiknet.nl
Degene die mee gaan doen ontvangen tijdig bericht over het hoe en wat van de dag zelf.
Groeten Hans Pronk en Loek de Ruijter.
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12 maart monteren met Adobe Premiere
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