
 
 

 
 

Beste Vidfo vrienden, 
 
Met 14 Vidfo personen hebben wij een zeer toffe 4 daagse uitstap gemaakt naar onze wijnboer in 
Reil. De wijn smaakt nog steeds voortreffelijk, we hebben er van genoten.  
Dat wil ook zeggen dat we terug aan de slag gaan met video en foto zeker in het vooruitzicht van de 
fototentoonstelling van 5-6 november. 
  
Bijeenkomst maandag 12 september: video 
-Zoals ge weet hebben wij opname gedaan van de Vidfo film 2016 in het park van Hoboken. 
  -we gaan de opname en zo mogelijk de eerste montage bekijken 
  -vooral zullen we aandacht hebben voor het geluid. Is het nodig om dit te dubben, hoe moet 
dit aangepakt worden, en wat met de bijkomende geluiden  zoals fontijn, vogels enz. 
-Vragen of problemen laat het even horen, gaarne indien mogelijk 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.  

- De Boodschap - Philip Van Cleemput: https://www.youtube.com/watch?v=UTjMhKl-UDk 
- Diversiteit onder water - Filip Wachters: https://www.youtube.com/watch?v=KLqL5N8hdyM 
- Henny’s paradiso, tussen droom en werkelijkheid - Ronny Claus, Carine De Brabandere & Geert Decancq 
: https://www.youtube.com/watch?v=_8xa3-M6jIs 
- Locked in, not locked out - Peter Hoeyberghs : https://www.youtube.com/watch?v=I8HNvWaem7Y 
- Versteende hoop, dromen van licht in de duisternis - Ronny Claus : https://www.youtube.com/watch?v=mDaSac4acok 
- Storingen - Werner Haegeman : https://www.youtube.com/watch?v=8zd4UnRy4dQ 

-Volgende maand komt Tony Jacobs als begeleider met als onderwerp: opname geluid bij de film. 
Zeker toepasselijk. 
 
Bijeenkomst foto maandag 26 september. 

In september gaan we ons bezighouden met  het bekijken van foto’s inzake macro-fotografie. 
Laat ons deze term niet te eng zien want we willen niemand opsolferen of verplichten nieuwe apparatuur aan 
te kopen. Daarom kunnen we beter het woord nearby-fotografie gebruiken.  
-problemen: laat dit even op voorhand weten via vidfo@vidfo.be, wij zoeken dan het nodige antwoord. 

 
Voor oktober hadden we al een preview genomen en was vooropgezet om ons bezig te houden met foto’s 
rond dieren. 
 
AANDACHT : Tentoonstelling in O.L.Vrouw kerk 5-6/11/’16. Zie folder in bijlage. 
Breng zeker je kandidaat foto’s mee in september en oktober. Mogelijk kunnen we je nog met wat raad en 
daad bijstaan. 
 
Begin volgende jaar  zitten “Flits” in de pijplijn. Het zijn de donkeren maanden dus welkom om met 
bijkomende belichting te werken. 
 

 
Groetjes, 
 
Wim 
vidfo@vidfo.be 
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