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juni 2014  

      

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.  

Agenda juni: 

Mededelingen bestuur 

Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van VideoClub HOORN en de REGIO   |   http://www.videoclub-hoorn.nl  |  blocq.x11@tiscali.nl 

Beste clubleden, 

 

Hier volgt weer de gebruikelijke nieuwsbrief zoals jullie gewend zijn deze te ontvangen. Hij is weer 

gevuld met informatie over onze activiteiten van de komende weken en eventuele toelichtingen 

daarbij. Lees alles goed door, want er kunnen best belangrijke zaken in zijn vermeld. Bovendien is 

het jammer, als we bij bepaalde activiteiten niet allemaal de benodigdheden bij de hand hebben, 

alleen omdat men het niet goed gelezen heeft van te voren. Er wordt door het bestuur en een aan-

tal andere leden veel aandacht besteedt aan het maken en uitwerken van een programma, de in-

formatieverstrekking (o.a. door middel van deze nieuwsbrief) en het zou fijn zijn als daar ook gre-

tig gebruik van gemaakt wordt.  Heel veel succes en plezier gewenst voor de komende weken! 

 

Ruud 

 

 

25 mei Videorally (is inmiddels gevaren) 

Dit belooft een hele mooie varende puzzel en filmtocht te worden. Hans en 

Loek hebben het volgens mij goed voorbereid, het wordt mooi weer, dus het 

zal toch een mooie dag moeten kunnen worden. Lees hiervoor goed de toe-

gezonden mail door en bij vragen hierover kan je natuurlijk altijd bij een van 

beide heren terecht. De onkosten hebben zij aardig weten te minimaliseren, 

dus wees daar niet ongerust over.  Vol goede moed mooie filmbeelden maken 

en zo een goede score verzamelen voor deze ‘strijd’.  Het is altijd een gezelli-

ge dag samen en dat zal a.s. zondag niet anders zijn. 

Door: Ruud Bennis 

28 mei Première: ’Bo en haar Beest’, een lange speelfilm van Piet Dirkx 

4 juni Opnamen maken van schouwburg ‘Het Park’ 

11  Cameramogelijkheden ontdekken; met name aandacht voor scherpte(diepte) 

18  Bestuursvergadering. 

25  Videokijkavond: o.a. opnamen schouwburg ‘Het Park’  

2 juli Bekijken montages schouwburg ‘Het Park’ (opnamen7 mei jl.) 
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28 mei  Videokijkavond 

Deze avond staat in het teken van de film van Piet en zijn broer Frank: ‘Bo en haar Beest’. Daar-

voor zijn ook in ons clubgebouw en met medewerking van leden van onze club opnamen gemaakt 

voor groene wand.  Jullie hebben daar al wat van kunnen zien, maar de uiteindelijke totale film zul-

len Piet en Frank vanavond aan ons laten zien. Zij zullen ook zelf gasten meenemen, waardoor we 

met zo’n 40 personen een goed gevuld clubgebouw kunnen verwachten. We beginnen om 20.00 u. 

met de gebruikelijke koffie, maar het om 20.30 u. zal de film wel starten.  Van harte aanbevolen 

mede namens Piet en Frank. 

 

4 juni    Opnamen Parkschouwburg 

Deze activiteit stond al eerder gepland, maar i.v.m. het slechte 

weer was dat toen niet mogelijk. We proberen het nu opnieuw op 

deze woensdagavond. Het gaat om het maken van eigen beelden op 

eigen initiatief en naar eigen idee. Het gebouw als zodanig, de skyli-

ne, details, het totaalplaatje van de schouwburg met de omgeving 

etc. Probeer van alles op te nemen en maak er dan een korte, 

mooie montage van. Je zult zien dat van hetzelfde onderwerp dan 

toch heel verschillende filmpjes te maken zijn.  

 

11 juni  Cameramogelijkheden  

De kennis opvijzelen van de eigen camera en die van anderen blijft 

altijd interessant en heel goed om te doen. Steeds zijn er nog veel 

zaken die best moeilijk onder de knie te krijgen zijn, maar toch wel 

belangrijk genoeg zijn voor goede opnamen.  Deze avond zullen we 

gaan kijken met onze eigen camera’s wat de scherptediepte inhoud. 

Scherptediepte of scherptedieptegebied is feitelijk het gebied in 

de  compositie(scene) dat voldoende scherp is.  Het is misschien 

leuk om van te voren even via bv. Google te kijken wat dat inhoudt 

en wat daarover verteld wordt. 

 

 

18 juni   Bestuursvergadering 

Op al onze bestuursvergaderingen is het voor alle leden mogelijk om daarbij aanwezig te zijn. Kom 

gerust langs, kijk en luister naar wat er besproken wordt en praat mee. Dat is voor ons altijd erg 

fijn en brengt altijd goede dingen met zich mee. 

 

 

25 juni   Filmkijkavond 

Als de leden de opnamen van de Parkschouwburg en zijn omgeving tot een goede montage hebben 

verwerkt, dan is deze avond het moment om dat met alle anderen te delen. Laat zien wat je er van 

gemaakt heb en kijk ook juist naar dat wat anderen er van gemaakt hebben. Dat is leuk, soms ver-

rassend, altijd zinvol en goed om te doen. Natuurlijk kunnen er na het vertonen van de beelden 

over dit onderwerp nog andere dingen bekeken worden, dat door leden van onze vereniging is ge-

maakt. 

 

2 juli   ´Stunt´-opnamen maken 

Ja, wat gaan we nu doen, zullen jullie je afvragen. Huren we een stunt-

team in en wat gaat er dan allemaal gebeuren?  Nou, zo groots zullen we 

het niet gaan doen. We gaan zelf een paar simpele gebeurtenissen (noem 

het ‘stunts’) nadoen naar een voorbeeld van bepaalde dingen in de film-

pjes van Piet. Een voorbeeld is het laten vallen van iemand, hoe doe je dat 

zonder ongelukken en toch zo dat het er geloofwaardig uitziet. Dat gaan 

we uitproberen en kan je dan zelf toe gaan passen in de montages. Heb je 

zelf ideeën hiervoor, die we gemakkelijk kunnen uitvoeren, kom daar dan 

gerust mee. 
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Op woensdag 28 mei is er een speciale videokijkavond. Piet zal deze avond zijn lange speelfilm BO 

EN HAAR BEEST (82 minuten) vertonen. Enkele clubleden spelen een rol in deze film. Het is voor 

het eerst dat de film gedraaid op groot formaat. Het is dus eigenlijk de premiere. Piet mocht van 

het bestuur vrienden en bekenden uitnodigen. Het wordt die avond een gezellige drukte. Wees 

daar dus op voorbereid. Vooraf koffie. De film start om 20.30u. Achteraf napraten met een drankje. 

Een eenmalige gebeurtenis in ons clubhuis, dus komt allen. 
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25 mei 2014: VideoRally 2014 


