
 
 

 
 
 
Beste Vidfo vrienden, 

 
 
Vidfo programma februari 2018: 
We zien mekaar weer op maandag 12 februari 2018  
Na de cursus Première elements gaan we hier regelmatig een vervolg aan breien. 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we vooral aandacht besteden aan het importeren van beelden van de camera 
naar de computer en naar Première. 
Daarna gaan we de beelden ook exporteren voor verschillende doeleinden. 
Breng uw laptop en camera mee om dit ook praktisch uit te voeren met uw materiaal. 
Hebt ge beelden om te laten zien of beoordelen breng ze mee. 
 
Maandag 26 februari:  bijeenkomst foto 
Gezien de koude van het voorjaar ons dikwijls binnen houdt heb ik geopteerd om deze maand een 
discussieavond te organiseren over het maken van een fotoboek. 
Ieder kent ongetwijfeld onze oude dikke fotoboeken met ingekleefde fotootjes waar meer dan eens 
“ezelsoren” aan kwamen. Gewild of ongewild. 
Hoe maken we een fotoboek, 
Welke programma’s bestaan er (ongelimiteerd) 
Welk papier gebruiken we 
Welke achtergronden voor welk soort boek 
Wel genoeg om over te kletsen bij een lekkere pint of cola. 
 
Op zondag 18 februari gaat in Centrum Moretus de maandelijkse maaltijd door. (zie bijlage) 
Iets om met Valentijn cadeau te doen?? 
Inschrijven kan via vidfo@vidfo.be 
 
Op 10 maart houden wij ons jaarfeest (zie bijlage) 
Gaarne tijdig inschrijven door overschrijving liefst ook met melding op vidfo@vidfo.be 
Vergeet niet aan te geven wat ge als hoofdmaaltijd wilt eten. 
Zijt ge allergisch aan iets laat dit eveneens weten, dan lossen we dit op. 
We hopen wel heel wat foto en videowerken van onze leden te kunnen vertonen. 
 
Noteer de datums van de Vidfo bijeenkomsten van 2018: 
Video:   12/2  12/3   9/4  14/5  11/6  10/9    8/10   12/11  10/12 
Foto:      26/2  26/3 23/4  28/5  25/6  24/9  22/10  26/11   10/12  
21 juli: onze Vidfo BBQ in centrum Moretus 
2 tot 5 september: onze Reil uitstap 
En nog zoveel meer………….. 

 
 
Groetjes 
Het Vidfo bestuur 
vidfo@vidfo.be 

VIDFO VZW  
KBO nr. 870.657.251 

   lid Centrum voor Beeldexpressie CvB 
   lid  cultuurraad Hoboken 
   internet:  www.vidfo.be 
   e-mail secretariaat : vidfo@vidfo.be 
       
rekening: “VIDFO Hoboken “ - BE89 9730 4886 4085 
 


