
 
 

 
 
 
Beste vrienden, 
 

Vidfo programma januari 2016 
 

Programma januari 2016 
 
Het nieuwe jaar is weerom gestart met veel goede wensen vooral voor een goede 
gezondheid. 
Ook bij Vidfo willen we er een inspiratievol jaar van maken. 
 
Maandag 11 januari: bijeenkomst video 
We willen onze films beginnen met een mooie en veelzeggende titel. 
Wat wil dit zeggen, hoe moet ik dat doen, wel dat willen we uitzoeken en vertellen 
tijdens deze bijeenkomst. Wees er bij. 
Verder hebben we vorig jaar ook reeds gesproken over hoe verlicht of verdonker ik 
video opnamen tijdens de montage zonder veel kwaliteitsverlies. Ook deze vraag 
willen we beantwoorden. 
 
Verder maken we een planning voor de Vidfo film van dit jaar. Vooral de verhaallijn 
zouden we al gaarne ingevuld zien. Denk daar even over en kom met een voorstel 
waarbij we liefst filmen op 1 locatie. 
 
Hebt ge een film gemaakt breng hem dan mee, ook daar kunnen we samen veel van 
leren. 
 
Niets vergeten?? 
Oh ja vergeet mekaar niet het beste te wensen, en wat is er nog op 11 januari???? 
 
Maandag 25 januari: bijeenkomst foto 
Hopelijk is onze voorzitter Julien terug geraakt van Australië om ons verder te 
onderhouden over het maken van mooie foto’s. Ik denk dat hij en Francine 
indrukwekkende foto’s zullen meebrengen. 
Maar laat u niet doen: 
Vermits het nog steeds zo warm is hebben we veel mooie zonsopgangen met 
fantastische luchten. 
Profiteer daar nu van want nu moet ge niet vroeg uit bed. 
Moest het toch nog winteren verwachten we foto’s van winterlandschappen, vergeet 
vooral de details niet. 
 
Nog even een reminder: 
Maandag 1 februai les Adobe Photoshop Lightroom voor de deelnemers. 
Het is nog even tijd om de opdracht te kunnen uitvoeren maar laat ze niet liggen tot 
het laatst. 
Vragen? Schrijf ze op en geef ze even door, dan kunnen we ze degelijk 
beantwoorden. 
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Zaterdag 6 februari: groot Vidfo feest, aparte uitnodiging volgt nog. 

Vanaf februari 2016 plannen we een lessenreeks fotografie voor beginners. 

Noteer de datum van de volgende bijeenkomsten van 2016 
video:   11/1/2016 – 8/2 – 7/3 – 11/4 – 9/5 – 6/6 – 12/9 - 10/10 – 14/11 
foto:      25/1/2016 – 22/2 – 21/3 – 25/4 – 23/5 – 20/6 – 26/9 -24/10 – 28/11 
video/foto 7/12/2015 
 
Vele video en foto groeten, 

 


