
 
 

 
 
 
 
Beste Vrienden 
 

Maandag 12 juni:  video 
Vorige maand hebben wij de instellingen besproken van de digitale camera. 
We gaan hierop toch nog even verder, zeker over het monteren met verschillende resoluties. 
Breng ook uw camera met handleiding en aansluiting computer mee. 
Ook behandelen we het werken aan de belichting in Première Pro. 
Volgende groepen gaan een filmpje maken: 
Gust-Walter-Fonne 
Hugo-Alain-Maria 
Wim-Jef-Julien 
Hilaire-Charles-Jean-Lisette-Henri 
Hoe ver staan we hiermede? 
 

Dinsdag 27 juni: foto (LET OP: niet op maandag!!!) 
Opdracht : "mystiek".  
Workshop : Gebruik van bvb. Lightroom om foto’s een bijkomende sfeer mee te geven 
 
Woensdag 7 juni: opname van het TV programma Switch 
Door de produktiegroep Pananenka zijn wij uitgenodigd om de opname bij te wonen van het programma  
Wij worden verwacht tussen 15u en 15u30 en het einde is voorzien om 22u. 
Tussendoor is er een pauze en krijgen wij een gratis frietjes. 
De opnames gebeuren in Vilvoorde Luchthavenlaan 31. 
Deelname is gratis maar ondertussen volzet. 
 
Zaterdag 24 juni: verkenning omloop Belgisch kampioenschap wielrennen elite renners en dames 
Zondag 25 juni heeft het Belgisch kampioenschap wielrennen plaats in Antwerpen en de omloop gaat door 
Hoboken.  
Wij willen deze omloop van 17 km ook doen met gewone fiets aan een zeer gezapig tempo  
en zullen de kritieke punten bekijken en bespreken om eventueel dit grote evenement ’s anderendaags mee 
te beleven.  
Vertrek 10.00 uur aan de O.L.Vrouwkerk Kioskplaats te Hoboken. Gratis deelname. 
Gaarne deelname melden aan ons lid Freddy Devalckeneer: fredeval@telenet.be 
 
Vrijdag 21 juli Vidfo BBQ 
Zie bijlage 
 
van maandag 28 augustus tot donderdag 31 augustus trip naar Reil.  
Programma zie bijlage (onder voorbehoud vermits enkele afspraken nog gemaakt moeten worden). 
Er zijn 19 voorlopige inschrijvingen. 
 
Zaterdag 2 september: Historische juweeltjes in je eigen achtertuin ontdekken. 
Zie bijlage. 
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4 oktober begint een cursus Lightroom voor beginners (zie bijlage) 
Vidfo leden krijgen deze maand voorrang bij inschrijving 
Daarna wordt het verder open gesteld en kan ingeschreven worden indien nog plaats is. 
Dus wees er bij. 
 
9 oktober start cursus Adobe Première elements gegeven door Tony Jacobs 
Zie bijlage 
 
Een druk programma nietwaar?? Een teken dat ons nieuwe bestuur druk aan het werk is. 
Ik zou zeggen “Goe bezig”. 
Dus nu maar inschrijven voor deze activiteiten, wij verwachten u. 
 
Groetjes 
Het Vidfo bestuur 
vidfo@vidfo.be 

 


