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Agenda oktober:
24 september

Beoordelen opnamen van de VideoRally in de Rijp

1 oktober

Beelden bekijken van de stuntopnamen en uitleg van de ‘verdwijntruc’

8 oktober

uitleg Nico Groot over Adobe after effect

15 oktober

Bestuursvergadering

22 oktober

Videokijkavond

29 oktober

5e “extra” avond v/d maand - Klusavond

5 november

Beoordelen toegevoegde muziek bij een bestaande video

Mededelingen bestuur

Door: Nico Lieshout

Beste clubleden,
Begeleid door een welhaast eeuwigdurende nazomer spoedt het jaar zich voort en zijn wij alweer in
de maand oktober aangeland. Het staartje van september, opnames van de Rijp, lonkt ons ook nog
toe en zo kunnen wij weer een aantal aantrekkelijke en gezellige avonden met onze club tegemoet
zien.
Een volle maand, oktober, want zowaar weer eens maar liefst vijf avonden. Een maand dus om
weer eens naar uit te zien. Namens de club wens ik u veel plezier deze maand.
24 september
Beoordelen van de opnames van de VideoRally in de Rijp.
Iedereen weet natuurlijk nog dat dit een supergeslaagde
dag was. Maar vanavond de vraag of het voor iedereen
ook een supergeslaagde avond wordt. Hoe zijn de opnames geworden. Zijn alle opdrachten ingevuld. En zijn de
opnames een beetje origineel ingevuld.
Door een vakkundige jury zullen de video’ s met een
scherp oog beoordeeld worden. En zullen zo, net als bij
het VideoFestival, de bekwaamheden van de leden met
hun videocamera niet alleen door de jury maar door de
hele zaal bekritiseerd worden. Bij voorbaat al een topavond natuurlijk.

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.
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1 oktober
Opnames van de stuntavond bekijken en tevens uitleg over ‘de verdwijntruc’.





-

We
We
We
We

hebben met matrassen gewerkt om stunts uit te halen
hebben elkaar geslagen zonder iemand pijn te doen.
hebben tegen palen gelopen zonder deze te raken.
vielen languit op het trottoir zonder de neus pijn te doen.

We gaan de opnames en montages van deze avond bekijken, evalueren en beoordelen of er montages zijn die voldoen aan wat de bedoeling was.
We gaan deze avond ook zien hoe je een verdwijntruc kunt maken. Ongetwijfeld zijn er leden die
zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Het kan natuurlijk ook mislukken en dan ben je voor eeuwig verdwenen dus er moeten kandidaten genoeg zijn.

8 oktober
Deze avond uitleg over ‘Adobe After Effects’ door Nico Groot. Nico heeft al meerdere avonden laten
zien dat hij over bijzondere en goede didactische kwaliteiten beschikt. Het uitleggen van moeilijke
en ingewikkelde computerproblemen, zowel op software- als hardwaregebied gaat hem moeiteloos
af.
Deze avond kunnen we dus met veel vertrouwen tegemoet zien, ook al omdat ik al bij voorbaat
geen flauw idee heb waar dit onderwerp, ‘Adobe After Effects’, over gaat. We kunnen, en het zal
zeker niet alleen voor mij gelden, er alleen maar van leren.
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15 oktober
Bestuursvergadering, inderdaad de derde woensdag van de maand altijd een avond voor de bestuursvergadering.
En het is al vaker gezegd maar ik herhaal het hier toch nog maar een keer dat zo’n vergadering
voor alle leden toegankelijk is. Om eigen ideeën naar voren te brengen, zomaar eens een vergadering bij te wonen of om te zien wat voor klus het voor de bestuursleden is om steeds maar weer
een maandprogramma in elkaar te sleutelen. Van harte welkom dus.
22 oktober
Videokijkavond, zoals ik al in mijn openingswoordje memoreerde, genieten wij van een oneindig
lijkende nazomer. Volop gelegenheid dus met de camera de invallende herfstkleuren te vereeuwigen. Of massa’s in het duingebied zich aan de vochtige grond ontworstelende paddenstoelen. Of
misschien bent u dit jaar al voor de vijfde keer op vakantie geweest.
De vele pensionado’s die onze club telt hebben daar alle gelegenheid voor. Kortom, laat zien wat u
met uw videocamera in de mars heeft.
29 oktober
En weer zo’n zeldzame maand met maar liefst vijf woensdagavonden. En dus een avondje videoclub extra. Van oudsher wordt deze avond ingevuld als ‘klusavond’. De zolder opruimen was altijd
een van de belangrijkste bezigheden. Nou hebben we dat al heel wat keren gedaan die zolder opruimen maar als ik dan weer op die zolder kom denk ik: “Duurden die avonden zo kort dat we niet
echt aan opruimen toe kwamen of wat is er gebeurd”.
Zaten we te lang aan de bar, waren de biertjes of de koffie te lekker of wat was dat. Want de zolder maakt toch nog wel eens een rommelige indruk. Maar……… aan de andere kant zonder al te
veel verplichtingen wat langer aan de bar hangen is ook niet echt erg. Want het aan de bar uitwisselen van slimmigheden op wat voor gebied dan ook is natuurlijk ook een prima bezigheid op zo’n
klus/rommelavond.

Nabeschouwing

(trof ik nog op mijn computer aan van een vorige maand, kan er best nog wel een keer bij)

En dan zou ik het nog hebben over dat ‘ andere’ plezier op de videoclub. Zoals lekker aan de bar
met een biertje zitten te teuten met de andere leden. Interessante gesprekken houden over sluitertijden en diafragmaopeningen. Scherptediepte, in focus en out of focus. En deze gesprekken worden des te interessanter als niemand echt begrijpt waar het over gaat. Dan kan je echt eindeloos
doorpraten over deze onderwerpen. Dan blijft het niet bij een biertje.
Wat zou je toch met je leven en je woensdagavond moeten doen als er geen videoclub meer was.
Daar moet je toch niet aan denken. Ook met die vraag houdt het bestuur zich wel eens bezig. Want
de ledenwerfcommissie is dood. En de noodzaak voor nieuwe leden blijft bestaan.
Het nadenken over het aantrekken van nieuwe leden blijft noodzakelijk. En dan vooral over hoe wij
dat moeten doen, hoe wij dat voor elkaar moeten krijgen. Een paar nieuwe leden. Als u er ideeën
over heeft moet u die zeker niet voor uzelf houden.
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