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Agenda juni:
27 mei

Videokijkavond

31 mei

VideoRally

3 juni

Buiten filmen: Julianapark - Hertenkamp

10 juni

Blooperfilms met toegevoegd geluid (herkansing)

17 juni

Bestuursvergadering

24 Juni

Videokijkavond

1 juli

Verhaaltje filmen in groepjes van drie

Mededelingen bestuur

Door: Hans Pronk

Op de bestuursvergadering komt het punt voor het schrijven van de nieuwsbrief altijd huiverig aan
de orde. Een korte uitleg hierover geeft misschien duidelijkheid. Voor diversen leden is het misschien een punt om te zeggen dat wil ik wel op me nemen. Als je het iedere maand doet en weet
hoe het werkt is het een fluitje van een cent. Je voert dan een taak uit zoals ieder lid dat doet om
de club draaiende te houden. Zo zorg je ervoor dat niet altijd dezelfde mensen alles moeten doen.
De nieuwsbrief wordt redactioneel opgemaakt door Wim. De teksten die je moet aanleveren zijn
een korte beschrijving van de avonden en onderwerpen die zijn gepasseerd in de afgelopen maand.
Dit is niet altijd noodzakelijk maar geeft mijns inziens altijd net even een toevoeging voor diegene
die er niet bij waren.
Verder bevat de tekst een toelichting van de avonden van de komende maand en eventueel een
kleine uitleg hiervan. Dat is eigenlijk alles en kan voor het grootste gedeelte ook uit de notulen van
de bestuursvergadering worden overgenomen. Dat is dus in grote lijnen wat er gebeuren moet om
de informatie bij de leden te krijgen.
De extra artikelen die er ook in zijn opgenomen, zijn dus door andere leden aangedragen en bevatten meestal informatie over een onderwerp waar we deze maand aandacht aan gaan besteden.

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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Info van de afgelopen en komende maand:
22 April 2015 Bespreking soorten geheugenkaartjes door Henk.
Druk bezochte avond. Henk gaf goede informatie, heeft zich erin verdiept en een onderwerp behandeld waar we nog veel mee te maken zullen krijgen. De veranderingen en verbeteringen gaan
op dit terrein zo snel dat we zeker volgend seizoen weer zullen kijken wat er aan is toegevoegd.
29 april 2015 Klusavond en eventueel videokijkavond.
We hebben aan een oude film van een clublid zitten sleutelen om te kijken of er meer kleur en
scherpte aan kon worden toegevoegd. Was op zich nog een hele klus maar wel leerzaam.
6 Mei 2015 Buiten filmen: De Parkschouwburg.
Hier is eindelijk gefilmd. Nu geen regen maar wel een keiharde storm. Vele malen heeft deze activiteit op het programma gestaan maar iedere keer, door het weer, ging dit niet door maar nu ondanks de storm dus wel. Wat dus speciale beelden zal opleveren.
13 Mei 2015 We gaan nu de blooperfilmpjes en de filmpjes over de druppel bekijken.
Dit is het programma-item van 1 april en 8 april 2015. Slechts één inzending van een blooperfilmpje met geluid. Dat was dan wel meteen erg goed. Het aantal inzendingen was wel te mager. We
hebben nu gezien hoe het wel kan dus dit krijgt op 10 juni een herkansing.
27 Mei 2015 Lekker relaxen op de videokijkavond.
31 Mei 2015 Ja het is zover de videorally. Niemand wil dit jaar deze dag missen. Vorig jaar hadden Loek en Hans er een zeer interessante invulling aan gegeven en zodoende wil dus niemand dit
meer missen. Wat we gaan doen? Het is nog uiterst geheim. In de wandelgangen is hier en daar
wat gelekt (’Medemblik’).
3 Juni 2015 Buiten filmen: Julianapark - Hertenkamp.
Herten en mogelijk andere dieren filmen in het Julianapark te Hoorn. Bij te weinig cameradeelname
aan dit item is het bestuur van mening dat dit soort onderwerp niet interessant is voor de leden en
dus minder aandacht zal krijgen. Alternatief bij slecht weer: opnames maken voor de groene wand.
10 Juni 2015 Herkansing voor de blooperfilms met toegevoegd geluid.
Omdat het probleem misschien ligt bij het verzamelen van de geluiden en het downloaden hiervan, zal hieraan extra aandacht worden gegeven.
17 Juni 2015 Een nieuwe bestuursvergadering.
Het aantal mensen dat in het bestuur zit is weer op het juiste peil maar de taken zijn nog niet helemaal verdeeld zoals het officieel hoort te zijn. Op dit moment zijn er veel leden die ook willen meedenken over de invulling van de avonden.
24 Juni 2015 Videokijkavond
Het is weer de vierde woensdagavond van de maand dus Videokijkavond met wat er zoal meegebracht wordt. De hoofdfilm is in ieder geval ‘De Parkschouwburg’.
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Wat er zoal gebeurt in de club we houden jullie op de hoogte.
Onze videoclub is dit jaar weer leuk bezig om zich dienstbaar te maken aan andere verenigen. In
het verleden, enkele jaren geleden, hebben we voor ‘Comité 40-45’ Hoorn voor Bevrijdingsdag een
film en kleinere items voor op internet gemaakt. Dit resultaat deed hun nu weer besluiten om ons
te vragen om wederom een verslag te willen maken van een gebeurtenis. Ze willen het videoverslag op DVD willen bewaren om te vertonen op scholen, bij andere gelegenheden en ook als aandenken wat hun club doet.
Hierbij geef ik aan wat de aanvraag en later dus de opdracht voor ons zoal inhield.
Video verslag voor het ‘Comité 40-45’ Hoorn
Wij gaan akkoord met je voorstel voor het maken van een videoverslag van de bijeenkomst op
15 april. Aanvang 10.00 uur in de Noorderkerk. Het hoogtepunt is het overhandigen van een tekening van Rudi Trap aan wethouder Judith de Jong. Onmiddellijk gevolgd door de presentatie van
het dagboek dat zijn moeder schreef en waarvoor hij zijn tekeningen heeft gemaakt. De wethouder
krijgt het eerste exemplaar aangeboden. Ik stuur je nog het programma.
Het programma van 15 April ziet er zo uit:
Pas als alle kinderen binnen zijn, natuurlijk.
De tijden zijn een schatting, het blijft mensenwerk.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Welkomstwoordje door de voorzitter van het Comité. 5 min.
Toelichting foto’s uit de 1e WO van het comité uit Beersel, België. 5-7 min.
Muziek door leerlingen van muziekschool Gerard Boedijn. 5 min
Janna de Lathouder met Theater op de Dam,
o.a. vanaf de steile trap bij de entree van de kerk. +/- 15 min.
Kinder-stadsdichter Mara met haar gedicht. 3 min.
Overhandiging cheque door Boekweit Olie. 2 min.
Presentatie van de wissellijsten door 6 adoptiescholen
met toelichting door de kinderen. 10 min.
muziekstuk van leerlingen van muziekschool Gerard Boedijn. 5 min.
Presentatie tekening Rudi Trap aan wethouder Judith de Jong,
woordje door Rudi, gevolgd door reactie van Judith. 10 min.
Presentatie dagboek aan de wethouder.
Afsluiting waarbij de kinderen de kerk uitlopen en aan de Veemarktkant weer naar binnengaan,
wethouder voorop. Alle kinderen krijgen een anjer om ergens neer te leggen.
Bezoek tentoonstelling, waarbij de kinderen iets te drinken krijgen en een “Zweedse” boterham
krijgen. Alle kinderen krijgen een exemplaar van het dagboek.

Ik streef ernaar om de opening maximaal 1 uur te laten duren en dat is lang zat voor de kinderen.
Na afloop gaan de aanwezige volwassenen naar het Pakhuis om de tekeningen van Rudi te bekijken. Daar is geen officiële opening, maar wel wordt de viool van zijn moeder tentoongesteld.
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15 april: ‘Comité 40-45’ Hoorn - Hoorn bezet en bevrijd.
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Geluid toevoegen aan een video
Hoe je geluid kunt toevoegen aan een video is ondertussen wel bij iedereen bekend. Het probleem is nu nog:
“Welk geluid wil je toepassen en waar haal je het vandaan?”. Voor muziek was in het verleden noodzakelijk zelf te
beschikken over een uitgebreide collectie Cd's, grammofoonplaten, geluidsbanden of compact cassettes. Die tijd
ligt intussen ver achter ons. Met de komst van internet hebben we beschikking over alle muziek en andere geluiden die wereldwijd via het web worden aangeboden. Enige restrictie is dat er in principe toestemming moet zijn
van de rechthebbende om het betreffende audiofragment te mogen gebruiken. Dat moet serieus worden genomen als het eindproduct commercieel wordt gebruikt. Ook zijn er allerlei regelingen die van kracht zijn bij het
plaatsen van een video op ‘YouTube’.
De techniek is inmiddels in staat binnen heel kort tijdsbestek muziek te herkennen als ‘werk van derden’ en als je
video hierop wordt betrapt krijg je, soms vrijwel direct en soms na verloop van tijd de melding: “Overeenkomende
inhoud van derden”. Officieel is het zo dat de rechthebbende niet zomaar zelf sancties kan opleggen. Er zal een
rechtszaak moeten worden gevoerd waarin aangetoond wordt dat er reële schade wordt ondervonden. Zo’n zaak
aanspannen kost geld en dat is een aardige drempel. Ook worden er soms onmiddellijk maatregelen genomen
zoals het onderdrukken van alle geluid bij de video of het blokkeren van de video. De rechthebbende mag bepalen welke maatregelen er moeten worden genomen. Het kan ook zijn dat er bepaalde reclame-uitingen aan de
video worden gekoppeld waaruit de rechthebbende inkomsten kan genereren.
Het lijkt erop dat het beleid zo is, dat wij ons niet direct zorgen hoeven te maken over het toevoegen van een
stukje muziek van derden. Als je een video maakt, die in de ’openbare ruimte’ wordt ’openbaar gemaakt wordt’, is
het verstandig een zogenaamde budgetregeling met Buma/Stemra te treffen. Deze regeling komt erop neer dat
een percentage van de productiekosten door de betreffende instanties wordt geïnd om toestemming te verkrijgen.
Het voorafgaande is voor de meesten van ons nauwelijks van belang. Belangrijker is: “Waar en hoe kun je audiofragmenten vinden”. Het is natuurlijk mogelijk onderling de URL door te geven van een website die audiofragmenten beschikbaar stelt. Hiervoor zal toch iemand als eerste de betreffend site gevonden moeten hebben. Er is natuur lijk niets tegen om zelf achter de URL van een bruikbare site te komen. We hebben allemaal de beschikking
over de zoekmachine ‘Google’. Het blijkt echter dat maar weinig mensen Google gebruiken om audiofragmenten
te zoeken. Als je de kenmerken, van het audiofragment dat je zoekt, als zoekterm invoert kom je vaak direct op
een site waar het audiofragment is te vinden.
Soms is de mogelijkheid aanwezig om een audiofragment te downloaden maar soms ook niet. In dat geval is er
meestal wel een voorbeeld af te spelen. Deze voorbeelden zijn soms van mindere kwaliteit maar vaak is dit geen
echt probleem. Als je Pc over een geluidsrecorder beschikt die alle geluiden, die via de luidsprekers hoorbaar zijn,
kan vastleggen, kun je hiermee het voorbeeldgeluid zelf opnemen.
Op YouTube staan allerlei filmpjes met muziek en geluidseffecten. Filmpjes van YouTube kun je in z’n geheel opnemen met ’Gemist Downloader’. Daarmee wordt zowel beeld als geluid opnemen. Als je alleen het geluid wilt
hebben kun je met je montageprogramma het beeld wissen zodat je alleen het geluid overhoudt.
Meer over de ’GemistDownloader’: voor alles wat je gemist hebt.
Met GemistDownloader is het voor iedereen mogelijk om gemiste televisieuitzendingen van de grote Nederlandse aanbieders te downloaden. Hierdoor
wordt het mogelijk om een uitzending te bewaren op je computer, zodat je er later
nog eens naar terug kunt kijken. Maar je kunt een uitzending ook direct omzetten
in een video die op je op jouw telefoon of televisie kunt afspelen, zodat je de uitzending op elk gewenst moment op de door jouw uitgekozen plek kunt terugkijken. Ook kun je een gedownloade uitzending op een dvd/cd branden, of op een
USB-stick zetten, zodat je de uitzending makkelijk kunt meenemen of bewaren
voor later.
Daarnaast is ‘GemistDownloader’ handig voor Nederlanders in het buitenland, omdat een gedownloade uitzending niet voortdurend hoeft te 'bufferen', waardoor de uitzending beter te bekijken is.
‘GemistDownloader’ is zo ontworpen dat iedereen gebruik kan maken van het programma. Het downloaden is
onderverdeeld in duidelijke stappen en er zijn duidelijke aanwijzingen in het programma, zodat wanneer je er niet
uitkomt, je snel ziet wat je moet doen.
http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/
Systeemeisen:
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows • .NET Framework 4.0 Client of hoger
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6 mei: schouwburg ‘Het Park’ en omgeving.
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