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Beste Vidfo vrienden,
Vidfo programma maart 2017:
Zaterdag 11 maart om 18.00 uur Centrum Moretus Berkenrodelei 32
Ons Vidfo feest met lekker eten en drinken en nog zoveel te beleven.
Maandag 13 maart: algemene ledenvergadering en video
Alle actieve leden verwachten wij voor de statutaire vergadering.
-jaaroverzicht 2016 en komende activiteiten
-verkiezing nieuw bestuur en Raad van Beheer
-goedkeuring Reglement van Inwendige Orde
Hierbij dient 2/3 van de leden aanwezig te zijn of een volmacht gegeven te hebben aan een ander
actief lid om een geldige vergadering en stemming te hebben. Dus zeker niet vergeten.
Volmacht in bijlage.
Na de algemene vergadering bespreken we de film over de fototentoonstelling, die ook tijdens het
jaarfeest in première zal vertoond worden. We zullen de montage uitgebreid doorlichten met
aandacht rond belichting en geluid en alle technieken die hierbij van toepassing zijn.
Het Centrum voor Beeldexpressie zal tegen 2018 een grondige verandering ondergaan,
meer hierover tijdens deze bijeenkomst.
Maandag 27 maart: foto
We gaan kijken naar de foto’s die je gemaakt hebt in Low Key. (belichting is eenvoudiger dan
high key)
Hierbij de nodige uitleg.
Wat gaan we in maart uitspoken tijdens de oefendag? Wel we gaan experimenteren met rook.
Leuke bedoening? We proberen dit te doen zonder het alarm te laten afgaan.
Indien dit volgens Portugesenhof niet geoorloofd is laten we nog wel een seintje wat de volgende
workshop gaat inhouden.
Voor april gaan we natuurlijk naar het jaargetijde.
Hopelijk hebben we dan al een paar goede zonnige dagen gekregen zodat we ons hart kunnen
ophalen.
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 uitgebreid behandeld.
Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt tot ca. 18 en er zijn reeds 10 inschrijvingen.
Kostprijs zoals gemeld 5€ voor Vidfo leden. (8€ niet Vidfo leden)

Voor 2017 zijn volgende datums voorzien:
video
foto
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
trip naar Reil van maandag 28 augustus tot donderdag 31 augustus. Inschrijven kan reeds.
Groetjes
Wim en Julien
vidfo@vidfo.be

