Programma najaar 2015
Er wordt naar gestreefd alle avonden ruimte te maken voor het vertonen van films gemaakt door de
leden. We starten elke clubavond met een kort rondje om te horen waarmee de leden bezig zijn.
Datum
10 september

24 september

29 september
8 oktober

22 oktober

3 november

5 november

19 november
3 december

Activiteit
Zoals gebruikelijk starten we het nieuwe seizoen met een hapje en
een drankje. Op onze nieuwe locatie bij Fermate, Händellaan 315.
Laat de beste 10 minuten uit je vakantiefilm zien of van een film die
je de afgelopen tijd hebt gemaakt, b.v. wijn proeven.
We hebben ook een aantal bespreekpunten. Zie bijlage.
Uit de hoge hoed.
We maken 3-tallen. Elk 3-tal trekt 2 briefjes uit de hoed. Elk briefje
bevat een opdracht voor een kort filmpje dat ter plaatse gemaakt
kan worden. notebooks mee zodat er direct gemonteerd en
vertoond kan worden. De progr. cie, zorgt dat evt benodigde
attributen beschikbaar zijn.
Let op! Geen clubavond. We gaan op bezoek bij TV Hattem.
De techniek van de voice over. Deze avond gaat over de techniek.
Inspreken (microfoon, recorder, camera) en plaatsen in de film van
de voice over.
We wisselen hierover ervaringen uit.
Voice over teksten maken. Het idee is hiervoor Jan van de Wetering
te vragen. Jan heeft veel ervaring met het maken van functionele
teksten.
Let op! Geen clubavond. We brengen een bezoek aan Camera
Express. Voor de pauze wordt door ons verzorgd. Na de pauze
worden we op de hoogte gebracht van de stand van zaken op het
gebied van video(camera’s) en aanverwante zaken. Andere clubs en
publiek uitnodigen. Advertentie in de krant en TV Zwolle.
Deze avond bepalen we welke films we gaan vertonen op 19
november. Uitgangspunt is de filmlijst voor Almere.
Gewijzigd/aangevuld met suggesties van de leden.
Avond met bewoners van Fermate. Nog in te vullen.
Laatste avond. Vertonen van de opdracht films. HVideo boven
muziek; themavideo; tips en trucs toepassen.
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