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Beste Vidfo vrienden,
Vidfo programma juni 2017:
Maandag 11 september: video
Wij hebben de vraag gekregen opname te maken van een toneelstuk door tejater Navenant.
Hiervoor hangen 2 hooggevoelige microfoons op de scène.
Maar hoe moeten wij het aanpakken?? Kan uw camera extra microfoon aansluiten en hoe moet ik dat dan
verder doen? Kortom een onderwerp om dit praktisch in deze bijeenkomst te behandelen.
Breng zeker uw camera met handleiding en aansluiting computer mee.
Bekijk al even of een aansluiting voor externe microfoon op uw camera aanwezig is.
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?
Maandag 25 september: foto
Opdracht : de weg lijkt ingeslagen. We hebben enkele maanden de tijd en hebben zeker enkele kerken ea
bezocht.
"Spirituele plaatsen"
Workshop : we gaan foto’s stapelen, samenvoegen.
Je mag je verwachten aan een introductie inzake foto-stacking, monteren van panorama en zo meer. Heb je
nood aan een meer diepgaande behandeling van een stukje van dit onderwerp kunnen we hier later op
terugkomen of kan je de cursus Liightroom volgen.
Oktober
Opdracht : geen opdracht. We gaan een avondje uit
Workshop : Fotograferen van schilderijen in de kerk Kioskplaats
We fotograferen enkele schilderijen en gaan deze bewerken tot een top niveau.
Vragen hoe we dat doen ?
November
Opdracht : kunstwerken algemeen.
Workshop : wel, in november gaan we bewerken van schilderijen uitbenen.
hoe digitale bewerking van deze.
December
Opdracht :
Workshop :
Jaaropdracht 2017 : “12 maanden in het park” breng een park gedurende een jaar in beeld. Maak hier een
presentatie van.
Jaaropdracht 2018 : maak een affiche over de oorlog. Insteek kan zijn : maak een eigentijdse reproductie
maar hou het zeker ludiek.

Graag voorbehoud voor racistische of xenofobe items.
van maandag 28 augustus tot donderdag 31 augustus trip naar Reil.
We zullen met 19 deze reis maken en hopen er gezellige dagen van te maken.
Zaterdag 2 september: Historische juweeltjes in je eigen achtertuin ontdekken.
Nog niet ingeschreven? Het wordt hoog tijd.
4 oktober begint een cursus Lightroom voor beginners (zie bijlage)
.
Wees er bij, ge kunt altijd iets bijleren..
9 oktober start cursus Adobe Première elements gegeven door Tony Jacobs
Dit zal ook ons clubprogramma voor minteren worden.
Dus nu maar inschrijven voor deze activiteiten, wij verwachten u.
Groetjes
Het Vidfo bestuur
vidfo@vidfo.be

