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Beste vrienden,
Vidfo programma maart 2016
Programma maart 2016
Maandag 7 maart: algemene vergadering en bijeenkomst video
Deze bijeenkomst zal starten met de algemene vergadering.
Let op: 2/3 van de actieve leden dienen aanwezig te zijn of een volmacht te geven aan een ander
actief lid.
Het verder programma:
1. Beeldschermcalibratie: hoe moet ik dit aanpakken??
2. We horen veel over 4K. Wat houdt dit in en is het voor ons ook bruikbaar. Wordt TV met 4K
een realiteit???
Welke resolutie dienen wij nu voor HD kwaliteit te gebruiken???
3. Hopelijk komen er nu veel ideeën te voorschijn voor het maken van een Vidfo filmpje.
Op 11 april komt Tony Jacobs een workshop geven over keyen in een film. Noteer deze datum
alvast.
Keyen wordt ook in fotografie veel toegepast dus ook voor fotografen zeker niet te missen.
Maandag 21 maart: bijeenkomst foto
Een camerasensor kan minder contrastverschil vastleggen dan het menselijk oog.
In een situatie met een groot contrastverschil moet de fotograaf bij het instellen van de
belichting
een keuze maken voor het belangrijkste onderdeel van de foto.
Met de HDR nabewerkingstechniek hoeft deze keuze niet te worden gemaakt, zowel de
donkere delen als de lichte delen van de foto laten alle details zien.
Echter, het is reeds bij het maken van de foto dat de mogelijkheid wordt geschept om met
kleine aanpassingen een groter contrastverschil vast te leggen.
Wat is aanvaardbaar en wat niet ?
Zie bijlage.
Foto’s mee brengen van effecten met het fototoestel.
Vanaf woensdag 13 april 2016 plannen we een lessenreeks fotografie voor beginners,
in samenwerking met Joeps-Okra Hoboken centrum.
We starten onmiddellijk na de Paasvakantie in Centrum Moretus Berkenrodelei 32 Hoboken
13, 20 en 27 april 2016
4, 11, 18 en 25 mei 2016
We ronden af met een kleine voorstelling van ons kunnen bij einde workshops.
Noteer de datum van de volgende bijeenkomsten van 2016

video: 7/3 – 11/4 – 9/5 – 6/6 – 12/9 - 10/10 – 14/11
foto:
21/3 – 25/4 – 23/5 – 20/6 – 26/9 -24/10 – 28/11
video/foto 7/12/2015
Vele video en foto groeten,

