
 
 

 
 

 

 

Beste vrienden, 

  

Programma video:  niet vergeten maandag 30 april   bijeenkomst mei 
Zoals afgesproken tijdens vorige bijeenkomst video komt Tony Jacobs terug op maandag 30 april 

  (14 mei kan dit niet) 

door problemen met het downloaden van film menu's in Portugesehof. 

Ik heb thuis de menu filmgenre - bioscoopjournaal zonder problemen kunnen downloaden. 

Is dat bij u ook gelukt???? 

Probeer alleszins dit te doen met eventueel nog enkele menu's 

en eveneens met titels (hier zijn ook vele zeer interessante bij) 

dan kunnen wij maandag  hiermede verder gaan. 

Lukt het niet, laat dit dan even weten. 

We proberen ook te werken aan geluid met de geluidsmonitor in elements. 

  

Maandag 28 mei: bijeenkomst foto 
Mei : Bloesem. Hoe fotograferen 

Meebrengen : Boesem 

Juni : het fotograferen met beweging door het toestel. Alternatieven voor “pannen” en “inzoomen” 

Meebrengen : ?? 

Staat op lijst : het maken van opnamen tijdens optredens 

  

Fototentoonstelling 

Zoals elke organisatie moet ook de tentoonstelling van 27 tot en met 29 oktober worden voorbereid. 

Graag had ik jullie intentie gehoord of jullie wensen te exposeren. 

Het betreft enkel een princiepsverklaring. 

Het spreekt voor zichzelf dat de wetenschap van hoeveel mensen exposeren ons veel vooruit helpt. 

Graag asap een antwoordje. 

  

Uitstap Ieper op 12 mei   vertrek 09.00 uur 
De volgende uitstap : We gaan met Vidfo naar “Ieper” 

Ongeveer 100 jaar geleden kwam een einde jaar WOI, de oorlog die alle verdere oorlogen zou 

ongedaan maken. 
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We weten thans dat niets minder waar is maar willen dit jaar toch wel herdenken met een uitstap naar 
het veelbesproken gebied aan de IJzer. 

  

We stoppen eerst aan enkele “hotspots” ten oosten van Ieper om dan het prachtige stadje zelf te 

bezoeken. 

Indien de tijd het toelaat bezoeken we Flanders Fields en om 20:00 uur maken we appèl aan de 

Menenpoort. 

  

Natuurlijk zoeken we een plaatsje om onze avondmaaltijd te nuttigen en we hopen op een zonnige 

dag zodat een terrasje ons kan verleiden. 

We verplaatsen ons met persoonlijk voertuig. Pendelen is dus aangewezen. 

  

Om dit te organiseren, laat even weten wie er deelneemt, liefst voor 7 mei 2018. 

Volledig uitgewerkt programma volgt dan. 

  

Groetjes, 

  

Het Vidfo bestuur 

vidfo@vidfo.be 
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