
 
 

 
 
 
 

Beste Vidfo vrienden, 
 
 

Programma van onze bijeenkomsten in februari: 
Maandag 13 februari:  video 
Wie heeft er al gehoord van GOPRO en kan er iets over vertellen???? 
Ook met woorden als dashcam en action cam slaat men ons om de oren. 
Hoe zijn de beelden en kan ik ze gebruiken in een montage. 
Vele vragen waar we met talloze voorbeelden een antwoord op trachten te geven. 
Wie zo een camera heeft gaarne meebrengen. 
Ook het filmen met een fotocamera zullen wij nader belichten. 
Op 10 en 11 februari maken wij met enkele leden video opname van een musical in de St. Agnes 
school te Hoboken. Opbrengst ten voordele van Vidfo.  
 
Maandag 27 februari: foto 
We gaan verder met de interne flits van uw camera en behandelen ook de externe flits. 
We maken er een kleine workshop van dus zeker meebrengen: uw fotocamera en vooral ook de 
handleiding hiervan.  
Opdracht voor februari 
Portretfotografie: breng een tweetal foto’s mee, genomen van iemand die je dierbaar is. 
Het gaat om foto's die puur om de persoon draaien. Het doel is eigenlijk om de persoonlijkheid of het 
gevoel van iemand op een bepaald moment vast te leggen.  
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan want als een mens voor de camera staat gedraagt hij zich vaak 
minder natuurlijk.  
Daarom is het bij portretfotografie belangrijk om iemand op zijn gemak te stellen. 
En als je dan geluk hebt kun je dan net een foto maken op een onbevangen moment, wanneer die 
iemand echt zichzelf is. We laten natuurlijk de keuze tussen het klassieke portret (hoofd alleen) of 
het half portret of ten voeten uit.  
Laat je inspiratie maar de vrije loop. 
 
Op 24 en 31 mei organiseren we een cursus dropbox, een programma om grote bestanden en foto’s 
door te sturen naar iemand. Installatie en gebruik worden behandeld. 
 
Vergeet niet in te schrijven voor ons eindejaarsfeest op 11 maart. Wij verwachten u.  
Wij hopen ook vele video en foto presentaties van onze leden te kunnen vertonen.  
Tijd om hieraan te werken. 
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Voor 2017 zijn volgende datums voorzien: 
video                                    foto 
13/2                                      27/2 
13/3                                      27/3 
10/4                                      24/4 
8/5                                        22/5 
12/6                                      26/6 
        21/7 Vidfo BBQ 
11/9                                      25/9 
9/10                                      23/10 
13/11                                    27/11 
                     11/12 
Jaarfeest Vidfo zaterdag 11 maart 2017,  
trip naar Reil van maandag 28 augustus tot donderdag 31 augustus. 
 
Groetjes 

Wim  en Julien 

vidfo@vidfo.be 

 

PS. 

Welkom terug thuis aan Hilaire en heel veel beterschap. 

Ook aan Suzy van Jef Janssens heel veel moed in de strijd tegen de kanker. Wij duimen mee. 

 

 


