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Beste vrienden,
Vidfo programma april 2016
Maandag 11 april: bijeenkomst video
Tony Jacobs, lesgever van het CvB zal een workshop geven over keyen in een film. Dit wil zeggen iemand
filmen (of fotograferen) op een neutrale achtergrond, meestal groen (green key) of blauw (blue key) om deze
opname te gebruiken op een andere achtergrond (meestal natuurlandschap). Dit wordt oa. toegepast bij het
weerbericht op TV.
Let op: dit is een workshop, met ander woorden we zullen een opstelling maken en video of foto opname
maken en ook verder toepassen.
Dus zeker videocamera of fototoestel meebrengen samen met statief en opnamebandje of kaartje.
Maandag 25 april: bijeenkomst foto
We gaan spreken over kleurruimte in de fotografie
 hoe stellen we ons fototoestel in ?
 Wat is het verschil tussen sRGB, AdobeRGB of ProPhotoRGB
 Wat is RGB en wat is CMYK ? Waar staan ze eigenlijk voor ?
eveneens opdracht mee te brengen : foto's inzake kleuren.
Een tipje van de sluier voor mei:
zwart wit foto en een woordje uitleg over het NIK programma
Mee te brengen foto's: vergeten hoekjes uit onze koekenstad.
Natuurlijk mogen ook foto's worden mee gebracht van de bloesemwandeling
of van de wandeling in het Hallerbos.
Vanaf woensdag 13 april 2016 start de lessenreeks fotografie voor beginners,
in Centrum Moretus (Café van Maria) telkens om 20.00 uur,
in samenwerking met Joeps-Okra Hoboken
We starten onmiddellijk na de Paasvakantie
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.
Zondag 17 april 2016, bloesemwandeling
We komen bij elkaar in Sint Truiden (of zij die carpoolen ergens onderweg) om 11,00 uur.
Voor de middag nemen we een picknick mee, voor de avond zoeken we een gelegenheid naar onze zin.
De wandeling is ongeveer 10 km lang en gaat over een licht golvende weg, voornamelijk asfalt.
Onderweg zijn er een twee of drie grote gelegenheden waar we een hapje en of drankje kunnen nuttigen.
Aangezien we pas in de namiddag plannen om terug te zijn zal de wandeling met de nodige zin voor
fotografen en filmers worden afgelegd.
Nadere informatie over de route en de stopplaatsen zal kortelings worden verstrekt.
Wens je deel te nemen maar niet te wandelen kan dit dus ook.
Voor zij die mee gaan, graag een seintje aan ons adres : Vidfo@vidfo.be

Reil: van zondag 28 augustus tot woensdag 31 augustus
Marco, onze wijnboer houdt een aantal kamers voor ons vrij, maar verwacht tegen 25 april te weten wie er
mee gaat. Dus gaarne een melding op vidfo@vidfo.be als ge wilt meegaan, we regelen dan de rest.
Ook zullen we samen het programma bepalen en afspreken.
Op 5 en 6 november plannen wij een fototentoonstelling in de O.L.Vrouw kerk op de Kioskplaats in Hoboken.
Meer info volgende bijeenkomst foto. Denk reeds aan een of meerdere foto’s om tentoon te stellen.

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

