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Beste Vidfo vrienden,
Maandag 10 april: video
Regelmatig komt momenteel de vraag: heeft video nog zin binnen Vidfo zeker met het dalende
specifieke video leden.
Mijn antwoord hierop is zeker ja, een kleinere groep kan zelfs een meerwaarde zijn. Video is een
onmisbare schakel in een multimediavereniging.
Hoe willen wij dit jaar invullen: projecten, oefeningen, opleidingen? Vooral willen we uw interesse
en medewerking horen, wij hebben alleszins meerdere ideeën.
We bespreken de film over de fototentoonstelling, vorige maand was hiervoor geen tijd.
We zullen de montage uitgebreid doorlichten met aandacht rond belichting en geluid en alle
technieken die hierbij van toepassing zijn.
Ook de evolutie met go-pro zullen we verder demonstreren.
Dinsdag 25 april: foto
Let op deze bijeenkomst gaat niet door op maandag maar een dag later.
Ook de bijeenkomst van juli is een dag verplaatst van maandag 26 juni naar dinsdag 27 juni.
Noteer dit in uw agenda.
Programma is met het jaarprogramma doorgegeven, hier een herinnering:
-foto’s rook mee brengen
-Opdracht : voor deze maand is voorjaar
-Workshop : Softfocus
Zaterdag 29 april 14.00 uur
Bezoek met gids aan Fort 7 in Wilrijk.
Duur: normaal op 2,5 tot 3 uur
Waar: Ingang Natuurpunt in de Legerstraat – in de bocht (net voorbij uitrit parking crematorium)
Het is altijd handig als bezoekers een zaklamp, stevige schoenen en warme kledij hebben.
Extra bericht hierover volgt nog, inschrijven kan reeds natuurlijk.
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, er zijn nog een paar plaatsen vrij.
Kostprijs zoals gemeld 5€ voor Vidfo leden. (8€ niet Vidfo leden)
Data 2017 zie volgende pagina

Voor 2017 zijn volgende datums voorzien:
video
foto
10/4
25/4
8/5
22/5
12/6
27/6
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

