
 
 

 
 
 
Beste Vidfo vrienden, 

 
Vidfo programma november-december 2017: 
 
Al bij stil gestaan, wij zitten in het winteruur, dus de laatste donkere maanden van het jaar zijn wij ingegaan, 
maar wij proberen het bij Vidfo gezellig te maken. 
Wij zijn nu vooral druk bezig met opleidingen Première elements en lightroom. 
 
Volgende lessen van Première elements staan nog op het programma (let op les van 20.00 tot 22.30): 
6 november: opdracht Adobe receptie, scenario stuur ik nog door bij ontvangst van Tony Jacobs 
zoniet montagefilmpje receptie namonteren. 
  Eveneens opdracht filmpje maken met foto’s op muziek themes Hawaii 
Les op 20 november – 4 december 
Er is geen bijeenkomst video in november. 
 
Lessen Lightroom hebben nog plaats op 8 november – 15 november – 22 november en 29 november 
 
Op 27 november gaat de bijeenkomst foto wel door. 
Op het programma HDR foto’s maken in lightroom en in Photoshop (elements) 
Breng mee uw foto’s van Fort 7 en van workshop in de kerk. 
Eveneens meebrengen uw laptop want wij gaan dit inoefenen en zelf doen. 
 
Op 11 december hebben wij met foto en video onze slotbijeenkomst van het jaar. 
Op het programma een presentatie gemaakt in Lightroom en in Première elements. 
 
Maar ook even ontspannen: 
Op vrijdag 17 november om 20.00 uur heeft een orgelconcert met strijkensemble plaats  
In de O.L.Vrouwkerk in Hoboken (zie folder in bijlage) 
Kaarten kunnen eventueel besteld worden via Wim Bomans. 
 
Op zondagmiddag 19 november heeft het maandelijks eetmaal plaats in zaal Moretus. Zie folder. 
Dit maal is het een warm buffet met zorg en vers bereid door vrijwilligers waaronder ons lid Freddy. 
Vrije keuze uit scampi of kippenreepjes in panko (kan ook bij aperitief) 
  Konijn met appel en pruimen (de favoriet van Hilaire) 
 Kalfstong (vind ik heerlijk) 
 Gebakken poon (heel lekkere vis) 
Soep en dessert eveneens inbegrepen. 
Verschillende Vidfo leden zullen er zijn, wilt ge erbij zijn meldt dit voor woendag 15 november aan Wim 
Bomans, wij zorgen eventueel voor een gezellige Vidfo tafel. 
Voor de prijs van 25€ krijgt ge een lekkere maaltijd met liefde bereid, aanvang ca. 12.30 uur. 
 
 
Groetjes 
Het Vidfo bestuur 
vidfo@vidfo.be 
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