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Beste vrienden,
Programma februari 2016
Maandag 8 februari: bijeenkomst video
Zoals vorige bijeenkomst besproken zullen wij het hebben over:
1. Informatie over aanpassing van belichting bij video
2. Een DVD importeren voor gebruik in een montage programma.
3. Bespreking van het onderwerp voor een scenariofilmpje (ideeën hebben wij vorige keer
gevraagd) – bespreking van verder verloop voor het maken van deze film.
Hebt ge een film gemaakt breng hem dan mee, ook daar kunnen we samen veel van leren.
Op 11 april komt Tony Jacobs over keyen in een film. Noteer deze datum alvast.
Maandag 22 februari: bijeenkomst foto
Deze maand zullen wij het hebben over “silhouetten” bij een foto.
Nadruk ligt op de instellingen voor belichting en de beeldopbouw
We geven dan ook een korte workshop over speciale effecten.
Dus graag mee brengen: foto’s van silhouetten
Voor maart laten we de nieuw genomen foto’s zien die genomen zijn na de les van februari inzake beide
items.
Nog even een reminder:
Maandag 1 februai les Adobe Photoshop Lightroom voor de deelnemers.
Bespreking van de opdracht
Zaterdag 6 februari 18.00 uur zaal Moretus Berkenrodelei 32:
groot Vidfo feest, wij zij met 28 ingeschreven, het zal plezant worden.
En zoals gewoonlijk: afwezigen weten niet wat ze missen.
Vanaf donderdag 13 maart 2016 plannen we een lessenreeks fotografie voor beginners,
in samenwerking met Joeps-Okra Hoboken centrum.
Info volgt nog. Meld zeker al als ge dit wilt volgen.
Noteer de datum van de volgende bijeenkomsten van 2016
video: 8/2 – 7/3 – 11/4 – 9/5 – 6/6 – 12/9 - 10/10 – 14/11
foto:
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,

