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Bij het ingaan van ons 21 e seizoen ligt hier een
nieuw clubblad voor u.
Meer een soort krant eigenlijk.
Toen we in het voorjaar een nieuwe redacteur
voor ons blad moesten zoeken, heeft Yvonne zich
tot onze vreugde spontaan aangeboden. Zij heeft
meteen een nieuwe opzet voor het blad gemaakt,
waarbij we ook makkelijker kleurenfoto’s kunnen
plaatsen. Ook dankzij Rein, die meewerkt aan de
productie van het geheel.
Vandaar deze nieuwe uitstraling, die hopelijk ook
een nieuw elan uitstraalt.
We hebben er weer zin in, wat hoop geeft,
ondanks sombere geluiden dat videoclubs met de
huidige smartphone generatie geen bestaansrecht
meer zouden hebben.
Wij denken anders en wij hopen dat er nog steeds
mensen zullen blijven die meer eisen stellen aan
een vakantiefilmpje dan een omhoog gehouden
telefoon waar je wat wiebelende beelden op ziet.
Om maar te zwijgen van leuke documentaires en
familiefilms. Wij willen die nog steeds maken met
veel liefde, creativiteit en eindeloos veel
inspanning.
We hebben op de eerste clubavond met elkaar
gesproken over het programma voor dit seizoen,
waar u elders in dit blad meer over leest.
Wij als bestuur zullen er alles aan doen om het
iedereen voor zover mogelijk naar de zin te
maken.
Veel plezier het komende jaar.

6852 CC Huissen

Clubavond
Wijkcentrum
De Oosthof
Kinderkamp 9
6825 JA Arnhem (wijk Presikhaaf)

Regina Ram
Stuurboord 6
6852 CC Huissen

DE SECRETARIS MELDT:
Ledenbestand
Het aantal leden per 1 september 2015 is 22 leden inclusief 1 filmend
partnerlid .
Als nieuw lid heeft zich per 1 september aangemeld Theo Gamelkoorn.
Hij heeft eerder al wat mogelijkheden laten zien die met Studio 16/17
mogelijk zijn.
Youtube
Van de AVA filmpjes op Youtube zijn de onderstaande vijf filmpjes het meest bekeken.
Stand per 1 september 2015
Titel, maker, aantal keer bekeken.
1 – Harzer, zangkanarie - Henk Looman - 13755
2 – Een gewaarschuwd mens telt voor twee - John Brendel - 2840
3 – Hartje Moskou, andere tijden - Martin Idema - 1662
4 – What happens in Vegas, stays in Vegas - Jan Schiere - 1037
5 – Ik zag twee beren….en nog veel meer - Martin Idema - 587
Apparatuur
Leden die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van videoapparatuur, zijn
bij Smits in de Steenstraat Arnhem welkom bij voorkeur op woensdagmiddag. Het is er dan
rustig en krijgt men alle gelegenheid om vragen te stellen.
Filmwedstrijd
Er is geen verplicht onderwerp voor de wedstrijdfilms voor het seizoen 2015-2016.
De films kunnen als volgt worden ingeleverd:
 Voor de wedstrijd van december, vanaf oktober tot de 2e avond in november.
Vertoning en jurering door de zaal op 18 december.
 Voor de wedstrijd van mei, van maart tot uiterlijk de 2 e clubavond in april.
Vertoning en jurering door de zaal is op 27 mei.
Clubblad
We doen nogmaals een beroep op onze leden om mee te denken aan de invulling van ons
clubblad.
Steeds van dezelfde leden zien wij bijdragen. Op de clubavonden hoor ik wel eens wat en
denk dan dat dat aardig zou zijn voor het clubblad. Heeft u wat te melden geef dat dan door
aan Yvonne.
Haar mailadres staat in het clubblad. Heeft u vragen, doe dit dan via het secretariaat, zie de
rubriek ‘vraag en antwoord’.
Website
Kijk regelmatig op onze website.
Alle AVA films zijn via onze site te zien op youtube.
Als er nieuwtjes zijn die de moeite waard zijn om op de website te plaatsen, laat het dan
weten.
De fotoserie van het lustrum 2015 moet nog geplaatst worden.
Vraag en antwoord
Ieder lid kan via het secretariaat vragen indienen over onze hobby.
De antwoorden zullen in het clubblad vermeld worden zodat een ieder zijn/haar voordeel mij
kan doen.
Praktijkdag
De praktijkdag is op 7 mei 2016.
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Speelfilm
Vorig seizoen hebben de leden van
de AVA een speelfilm gemaakt. De
motivatie kwam van Pieter Reintjes.
Hij kreeg ons allemaal aan het werk.
Ik heb daar van genoten, want
daarvoor zitten we toch op een
videoclub. Met elkaar het script
maken. Lekker filmen, oplossingen
vinden voor probleempjes, lekker
soep en broodjes eten. En iedereen
was leuk bezig.
Terugkijkend heb ik daar wel het
nodige van geleerd, wat bruikbaar is voor een volgende keer en dan heb ik het alleen over
mijn eigen ervaring.
Mijn taak als regisseur moet zijn alleen de regie houden. Ik bekeek tijdens de opnames ook
de monitor en controleerde het geluid met een koptelefoon. Dat zijn drie handelingen,
waarvan ik ervaren heb, dat je dit door drie personen moet laten doen.
Daar kom je achter tijdens montage. Geluid net niet goed, beeld net niet optimaal.
We hebben trouwens goede shots gemaakt. Maar doordat we twee avonden filmden in de
kelder was de hoeveelheid licht verschillend. De ene keer wel een spot en de andere keer
niet. Dat bleek tijdens het monteren. Maar we konden dat enigszins verbloemen door de
hulpmiddelen in het montageprogramma.
Ook met het bekijken van de opnamelocaties moet je rekening houden met iemand voor
camera, geluid, monitor, belichting, script en regisseur. Dat zijn dus zes personen.
Wat was niet helemaal perfect?
De vallende klink was terechtgekomen tussen de poten van de huishoudtrap. Toen Elisabeth
met de zaklamp scheen, lag de klink voor de trap. Ook de belichting was verschillend. Bij de
tweede avond hebben we een spot gebruikt en bij de eerste avond niet.
Ik vond Elisabeth trouwens een echte actrice. Ze leefde zich goed in haar rol in. Maar toch
bleek, dat het hulpgeroep niet overal even gelijk was. Een beetje stoeien met de
geluidregelaar kon dit enigszins verbeteren. De scene dat Anneke haar in de kelder aantrof,
was het geluid zo zacht, dat bij de montage het geluidsniveau naar 250% gezet moest
worden.
Omdat Gert vakantie had, hebben we vooraf wel samen de ruwe beelden op de tijdlijn gezet
met wat achtergrond muziek erbij. Het finetunen heb ik zelf gedaan. De film heb ik op dvd
gezet en vertoond op de eerste seizoen avond.
Besloten is toen om de film in te gaan zenden naar de Nova. Rein en ik hebben de film
daarom nogmaals zeer kritisch bekeken en wat aanpassingen gedaan.
Zo is duidelijker gemaakt, dat Elisabeth in slaap viel, nadat het spalken de eerste keer was
mislukt.
Er is het geluid van een krakende deur toegevoegd bij het dichtdraaien van de hoofdkraan. Ik
had geen ander geluid beschikbaar. We hebben het geluid vertraagd en zo klonk het heel
behoorlijk.
Verder is de film aangepast aan het Nova-reglement. De eerste tien seconden zwart.
Ook hebben we de aftiteling verfijnd door een ander lettertype te nemen bij de filmnaam.
Zo waren er nog wat kleine aanpassingen, die de film verbeterd hebben. Ik neem hem mee
naar de clubavond en als je dit leest, heb je hem waarschijnlijk al gezien.
Op naar de volgende clubfilm
John
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Eerste clubavond
Onderwerpen
Tijdens de eerste clubavond van dit seizoen hebben we aan de leden gevraagd wat men
verwacht van de komende clubavonden.
De volgende onderwerpen werden genoemd:
 Meer informatie over de mogelijkheden van Studio 17
 Informatie over het geluid bij de film
 Documentaire maken over een echte karakteristieke Fries (voorstel John)
 Maken van 1-minuutfilms / speelfilm / documentaire
 Inschakelen van Pieter Reintjes als begeleider bij filmopdrachten
 Filmopdrachten aan de hand van lied m.b.v. chromakey (blauwe doek)
Het voorstel is aan een ieder om goed na te denken wat hij/zij wil met deze onderwerpen en
dat op de eerstvolgende clubavond door te geven.
Oosthof
We zijn ook gevraagd om de open dag van de Oosthof te verfilmen. Dat geeft dan meteen
mogelijkheden om Studio 17 te gebruiken op de clubavonden tijdens het monteren van die
film.
Regina

Programma 2015 – 2016

11 september
25 september
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december
18 december
8 januari 2016

Seizoensopening, toelichting programma, Film ‘Wilskracht’
Plenaire avond met Jan Schiere, diverse onderwerpen
Workshops
Algemene Leden Vergadering, vertoning films van leden
Workshops
Workshops
Workshops
Vertoning en jurering wedstrijdfilms (vrij onderwerp)
Nieuwjaarsreceptie

Contributie per maand:
Filmend lid
Filmend partner lid
Partner lid
Eenmalig inschrijfgeld

€ 10,25
€ 7,25
€ 2,€ 20,-
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