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Beste vrienden,
Programma video: niet vergeten maandag 30 april bijeenkomst mei
Zoals afgesproken tijdens bijeenkomst video van april kwamTony Jacobs terug op maandag 30 april
(14 mei kon dit niet) Daardoor kwam ook de samenkomst an 14 mei te vervallen.
Tot ons spijt is Tony last minute belet geweest en zal deze bijeenkomst herniewd worden.
Dus GEEN bijeenkomst video op 14 mei !!!!
Maandag 11 juni : bijeenkomst video
We gaan ons deze dag focussen op het gebruik van onze videocamera. Specifiek gaan we dieper in
op de twee camera’s die de club heeft kunnen aankopen door de schenking van TOV. Bedankt Wim
voor het geleverde werk terzake en het contact.
Het betreffen Sony AX 53 toestellen.
Gezien de nieuwe generatie videotoestellen over specifieke gebruiksmodaliteiten beschikt met de
daaraan verbonden probleempjes is dit een uitgelezen moment om met je vragen op de proppen te
komen.
Geen vraag is te gek. Laat komen maar ventileer ze eerst even per mail aan vidfo@vidfo.be
Maandag 25 juni: bijeenkomst foto
Meebrengen : Foto’s tentoonstelling
Workshop : Het fotograferen met beweging door het toestel. Alternatieven voor “pannen” en
“inzoomen”
Vergeet zeker je fototoestel niet en je statief. Plaats van samenkomst zal wijzigen van
Portugesenhof naar ergens buitenshuis. We zoeken nog een geschikt plaatsje zodat ook de catering
(zeker nodig voor de dorstigen) in de buurt te vinden is.

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.
Groetjes,

Het Vidfo bestuur
vidfo@vidfo.be

