
 
 

 
 
 
 

Beste Vidfo vrienden, 
 
 
Bijeenkomst maandag 6 juni: video 
- Zoals ge weet zijn wij aan het werken aan de Vidfo film 2016. 
                        -stand van zaken 
                        -scenario 
                        -planning opname 
                        -uitwerking montage 
- Tevens gaan we onze werking voor de nabije toekomst bekijken: 

zoals oa tijdens een volgende bijeenkomst een korte film hermonteren naar een 1 minuut film.  
- Vragen of problemen laat het even horen, gaarne vooraf melden zodat we het antwoord of de 

oplossing kunnen voorbereiden. 
- Breng een eigen film mee dan kunnen we deze bekijken en bespreken. 
- De CvB filmselectie 2015 is ook verschenen en is te vinden op youtube. Meer uitleg hierover. 
 
Bijeenkomst foto maandag 27 juni. 
Let op deze is verzet van 20 juni naar 27 juni wegens verlofganger Julien. 
- Breng uw foto(‘s) mee voor de fototentoonstelling digitaal of afgedrukt. Deze zullen wij 

bespreken. 
- workshop: digitale foto verbeteren via de diverse sofware:  photoshop-lightroom of NIK software. 

Breng hiervoor 1 of meerdere foto’s mee die we kunnen verbeteren, dus een originele foto die nog 
niet bewerkt is. 

- problemen: laat dit even op voorhand weten via vidfo@vidfo.be, wij zoeken dan het nodige 
antwoord. 

 
Zijt ge op verlof tijdens deze bijeenkomsten, spijtig we zullen u missen maar toch goed verlof!!! 
Zijt ge al terug uit verlof, pech want ge hebt het al gehad maar hopelijk is het goed geweest. 
Moet ge nog op verlof gaan, maak er een prettige tijd van en geniet. 
Gaat ge niet op verlof: oost west, thuis best en troost u het weer wordt zeker veel beter dan nu!!! 
 
Vergeet niet:  

 Vidfo BBQ op zaterdag 30 juli, schrijf al in via 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. 

VIDFO VZW  
KBO nr. 870.657.251 

   lid Centrum voor Beeldexpressie CvB 
   lid  cultuurraad Hoboken 
   internet:  www.vidfo.be 
   e-mail secretariaat : vidfo@vidfo.be 
       
rekening: “VIDFO Hoboken “ - BE89 9730 4886 4085 
 



  
 Tentoonstelling :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. 

 

Groetjes, 

Wim 
vidfo@vidfo.be 

  
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 
  

 


