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4 november Multicam-tool Adobe Première 

11 november VideoFestival 

18 november Bestuursvergadering 

25 november Nabespreking VideoFestival 

2 december Uitwerken programma VideoClub 25 jaar 

9 december Vergadering Prins Bernard Cultuurfonds 

16 december Bestuursvergadering 

23 december Groene wand demo 

30 december Vorderingen uitwerken programma VideoClub 25 jaar 

november 2015  

december 2015       

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 november | december: 

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

Beste Clubleden 

 

Alweer de nieuwsbrief van November 2015. Doet me denken aan de clip die we gemaakt hebben 

voor de groene wand alweer enkele jaren geleden: ‘Wintertijd’ van De Makkers. Hoewel we van-

daag nog naar temperaturen gaan van 13 -19 graden in Limburg, is al wel bij een ieder de klok 

verzet naar de wintertijd. En ook dit jaar ofwel deze winter zal het vriezen en dooien sneeuwen en 

regenen want de natuur geeft wat hij wil. 

 

Afgelopen maand waren we met een andere clip bezig. ‘Op de step, Op de step, want ik ben zo 

blij dat ik hem heb’ van Wim Sonneveld. Dit was toch weer een leuke doe avond waar een ie-

der aan  had meegewerkt. Allerhande kledingstukken waren meegenomen en de Step die uiteinde-

lijk gratis ter beschikking was gesteld door Keizer Tweewielers ( www.keizertweewielers.nl ) werkte 

prima en kwam goed over. (De eigenaar hiervan is ‘PUK’ uit de Midzomernachtsdroom jullie onder-

hand wel bekend. 

 

Maar: 

Ik haal nog even het schrijven en de oproep van Piet aan van de afgelopen nieuwsbrief:  

“De afgelopen maand zijn we creatief bezig geweest met het opnemen van een korte speelfilm in 

een dertig kilometer gebied en met de remake van een oude videoclip van Wim Sonneveld: 'Op de 

step' uit ‘Ja zuster, nee zuster’. Die is nog niet af, want de invulling van de groene achtergrond 

moet nog worden gefilmd”.  

 

OPROEP: Wie meldt / melden zich spontaan aan? 

Berichten van het bestuur Door: Hans Pronk 

http://www.keizertweewielers.nl
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Houd deze oproep nog even in de gaten en ‘Wie meld’ mag ook zijn ‘wie melden’ zich aan. Voordat 

we weer aan iets nieuws beginnen streven we er ook naar om dingen af te ronden. 

 

De open dag: 

Ook hier zijn we gestaag mee bezig maar concreet zijn er nog weinig besluiten genomen. 

Een en ander zal nog verder worden benoemd in deze nieuwsbrief. 

 
Vorige clubavonden: 

 

 
 

 

En wat heeft verder de afgelopen bestuursvergadering weer opgeleverd aan creatieve ideeën. 

23 september 2015 Filmkijkavond 

Zoals altijd een geslaagde avond en we willen altijd graag alles laten 

zien. 

  

30 september 2015 Klusavond 

Video en audio kabels gereinigd want niet eerder hebben we onder deze 

omstandigheden moeten werken wat een bagger! Daarna de eerste 

beelden bekeken van ‘Midzomernachtsdroom’. 

  

7 oktober 2015 Cameratest onder beperkte lichtomstandigheden 

Er bestaan nog steeds verschillen wat of je ziet in de vieuwfinder en het 

schermpje van de camera zelf. Ook is er verschil tussen beeld van de 

camera en hoe dat op de TV wordt terug gezien. 

  

14 oktober 2015 Aandacht voor geluidsovergangen tijdens de montage 

Filmpjes over het ‘bankje’ opnieuw kritisch gemonteerd en geluidsover-

gangen goed in elkaar over laten lopen en gebruik maken van overlap-

pingen van achtergrondgeluid. 

  

28 oktober 2015 Beoordeling van de videorally opnames van 31 mei 2015 

De opzet was ook deze keer weer verrassend waardoor het best een 

hele klus is of de vraag kwam, hoe moet het - wat verwacht men en 

wat wil je er zelf van maken maar zoals altijd. Zo veel mogelijk inzen-

dingen maken de avond tot een succes. 

  

4 november 2015 Behandelen van Multicam Functie in Adobe Première 

2015 heeft heel wat boven gehaald. De projecten De Passion – Het pro-

ject voor Comité 40-45 Hoorn en de Midzomernachtdroom hebben de 

club een hele nieuwe boost gegeven. Het project voor Comité ‘40-’45 

Hoorn is door Paul op de gebruikelijke methode gemonteerd. Zowel de 

‘Passion’ als de ‘Midzomernachtsdroom’ zijn gemonteerd met de multi-

cam-tool van Adobe Première.  

 

Hoe werkt dit? En hebben andere montageprogramma's deze mogelijk-

heid ook? Deze avond behandelen we de multicam-tool van Adobe Pre-

mière. 

 

11 november 2015 VideoFestival 

Ja wat valt hier over te zeggen het is er stil van en over op de club?? 

maar we verbazen ons op de avond zoals ieder jaar wat er weer binnen 

komt. 

  

18 november 2015 Bestuursvergadering 

Serieus mooi aanzitten en brainstormen voor de komende maanden. 

Leden met nieuwe ideeën of mededelingen zijn dan ook welkom. 
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  25 november 2015 Nabespreking videoFestival 

Zoals ieder jaar herhalen we de films en gaan in op de diversen beoorde-

lingen. 

  

  2 december 2015 Uitwerken programma voor 25 jarig jubileum videoclub 

medio febr. 2016 

 

Hans en Paul zullen tevens stukjes video gaan selecteren om te laten 

zien op 9 december 2015 wat doet de club zoal voor een inleiding of af-

sluiting van de vergadering op 9 december van het Prins Bernhard Cul-

tuurfonds bij ons. 

  

  9 december 2015 Deze avond is dus vrijgemaakt voor de Vergadering van het  

Prins Bernhard Cultuurfonds bij ons in het clubgebouw  

Een ieder die er interesse in heeft kan deze bijwonen hierover wordt in 

de volgende nieuwsbrief meer over gemeld. 

  

16 december 2015 Bestuursvergadering 

We gaan dus weer mooi achterover, serieus mooi aanzitten en brainstor-

men voor de komende maanden. 

We zullen het zeer op prijs stellen als er suggesties zijn om de open dag 

die we nu toch willen gaan houden in februari om ons 25 jarig bestaan 

mee af te sluiten een invulling te gaan geven.  Wie wil wat gaan laten 

zien. 

 

Er moeten voor de volgende onderdelen namen worden ingevuld 

Demonstraties geven: mag zelf ingevuld worden. 

Uitleg over de hobby in zijn geheel geven en het nut van een club. 

De groene wand demonstreren en het programma voor montage. 

Meercamerawerk uitleg geven. 

You Tube films en alles wat daar bij komt en kan. 

Speelfilms. 

  

23 december 2015 Groene wand demo en uitleg avond (Paul). 

Hierover zal in de volgende nieuwsbrief worden uitgelegd wat er zoal 

komt. 

30 december 2015 Eventuele vorderingen over program 25 jarig jubileum videoclub 

Met elkaar bepraten hoe we de gedachtes die vanaf 16 december zijn 

opgedaan op een lijn kunnen zetten en verder kunnen uitwerken. 

 


