
 
 

 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
Wegens omstandigheden dient de bijeenkomst video van 9 mei verplaatst te worden 
naar 2 mei (later kan niet wegens Pinksteren) 
  
Dus hier het programma van 2 mei 2016 
  
Wij hebben heel wat Videomontage-vragen gekregen zoals: 

 Titels 
hoe laat ik mijn titel over het scherm rollen ? 
Van waar tot waar en hoe lang ? 

 Zichtbare gedeelte op TV 
als ik mijn foto's monteer in première dan krijg ik op mijn TV scherm niet de volledige foto te zien. 
Wat kan ik wel zien ???? hoe kan ik dit in het montageprogramma zichtbaar maken zodat ik het 
noodzakelijke kan weergeven. Is er een raster voor beschikbaar ? Als ik een titel boven de foto zet dan zie ik 
wel een lijnenaanduiding maar welke kader is het gedeelte dat zichtbaar is ? 

 Kan ik eens een film is gemonteerd in een bepaalde resolutie, deze herwerken naar een andere 
resolutie ? dus eerste is te bekijken op schermbreedte van mijn PC en de tweede wil ik scherm 
vullend op mijn TV. Is hier een eenvoudige oplossing voor. 

 Ik wens mijn overgangen met één bepaalde overgang (dissolve)  
kan ik met één eenvoudige handeling alle foto's die overgang toebedelen of is dit voor elke foto manueel te 
doen ? 
  
Verder vraag ik mij af hoe het is gelukt met keyen (de workshop van Tony Jacobs)? 
Breng wat resultaten mee. 
  
Ook zullen we het moeten hebben over de verdere uitwerking van de Vidfo film 
  
Hebt ge ook nog vragen, laat het ons weten;  wij proberen het antwoord te vinden. 
  
Zoals ge ziet een hele boterham die we waarschijnlijk op  1 avond niet zullen afgewerkt krijgen. 
Maar we doen ons best. 
  
Bijeenkomst foto blijft zoals voorzien op 23 mei 
Een tipje van de sluier voor mei: 
zwart wit foto en een woordje uitleg over het NIK programma 
Dit is thans gratis te downloaden. Een mooie aanvulling van photoshop en/of Lightroom. 
Mee te brengen foto's: vergeten hoekjes uit onze koekenstad.  
Indien mogelijk natuurlijk in zwart‐wit. 
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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 
  

 


