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De dagen worden nu echt guur, nat en donker. Tijd om
eens lekker achter de computer te gaan zitten om de
vakantiefilms te gaan monteren. Of die filmpjes die
tussendoor zijn gemaakt van allerlei losse
onderwerpen en waar nu toch een film van gemaakt
moet worden.
Zoals die films van de praktijkdag in Zutphen. Daar is
toch door een aantal mensen zeer enthousiast gefilmd
op basis van de opdrachten die we mee kregen van de
organiserende commissie. Er kunnen zeker
wedstrijdfilms uit voorkomen. Ik ben in ieder geval erg
benieuwd wat anderen gemaakt hebben van datzelfde
dorp waar ik ook gefilmd heb, samen met Yvonne. En
ja, ook wij moeten nog onze film gaan monteren, maar
dat gaat echt gebeuren. Hierbij beloofd.
Er zijn leuke contacten met de filmers van de
computerclub en we hopen dat dit zich zal voortzetten,
zodat we over en weer van elkaar kunnen leren en
ideeën kunnen opdoen. Wij staan er open voor.
Om nog even op de praktijkdag terug te komen: het
was een leuke manier om je hobby weer eens wat
intensiever en op een andere manier te beoefenen.
Andere dingen filmen dan je misschien normaal doet
en anders met je collega’s van de videoclub om te
gaan. Ook heel gezellig, samen koffiedrinken, samen
lunchen, kortom, een aanrader. Maar……… als we ook
komend seizoen een praktijkdag willen beleven,
moeten er wel mensen opstaan die dat willen
organiseren. Twee of drie mensen zijn voldoende,
maar die moeten er dan wel zijn. Tot op heden hebben
onze oproepjes nog geen succes opgeleverd. Wij
hebben als bestuur de praktijkdagen van de laatste 18
jaar georganiseerd, we zijn uitgepraat, hebben geen
inspiratie er meer voor en laten dit graag aan een
commissie over. Hierbij dus de oproep: wil je dit (weer)
meemaken, geef je op om het te organiseren.
Naast de wedstrijdfilm is het natuurlijk ook weer de
bedoeling om een nieuwjaarswens op video te laten
zien tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Ik hoop dus
voor jullie op vele natte en donkere dagen, zodat er
veel filmpjes te zien zullen zijn.
Regina Ram

De secretaris meldt
Secretariaat
Ledenbestand
Ronald Ackema, Piet de Jong en Michael Reissig, nieuwe leden, heten wij van harte
welkom bij de AVA. Hiermee is het ledenaantal gekomen op 22.
Contributiegeld
Het contributiegeld is per 1-9-2017 verhoogd met € 0,50.
Eerstvolgende contributieverhoging van € 0,50 is op 1-9-2018.
Youtube
Apparatuur
Voor het aansluiten van de apparatuur is een nieuwe planning gemaakt nu
aangevuld met de nieuwe leden - zie elders in dit blad. Een exemplaar van de
planning en een schema van de aansluitingen ligt in de kast waar de apparatuur in
staat.
Zodra het schema ´apparatuur en gebruiksaanwijzing´ compleet is zal het
geplastificeerd worden.
Filmwedstrijd
Vertoning wedstrijdfilm op 22 december.
Clubblad
Heeft iemand voor het volgende clubblad ook een puzzel/raadsel stuur deze dan in
naar Yvonne voor de volgende deadline.
clubblad 2017-2018
Verschijningsdata
24-11-2017
05-01-2018
16-03-2018
25-05-2018

Data deadline
10-11-2017
22-12-2017
02-03-2018
11-05-2018

Clubavonden
Zie verder in het clubblad voor het ´programma´.
Website
Kijk regelmatig op onze website.
Alle AVA-films zijn via onze site te zien op you-tube.
Als er nieuwtjes zijn die de moeite waard zijn om op de website te plaatsen, laat het
dan weten.
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De wedstrijdfilmpjes zijn te vinden op het you-tube kanaal onder het programmakopje
‘AVA-award’.
De nieuwste wedstrijdfilmpjes worden binnenkort geplaatst.
Indien iemand tegen het plaatsten van een filmpje is maak dit dan kenbaar aan het
secretariaat.
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 er mee kan doen.
Praktijkdag
Voor de organisatie van de praktijk dag zullen we wederom een commissie instellen.
Deze manier van werken is afgelopen jaar prima verlopen. Als je er iets voor voelt je
in te zetten voor de organisatie praktijkdag 2018 geef dat dan even aan bij het
bestuur. Aanmeldingen zijn welkom.
Samenwerking met collega Videoverenigingen
Contacten zijn gelegd met de videoverenigingen ´HCC/Zevenaar´ en Nederlandse
Vereniging voor Beeld en Geluid´. Hoe nu verder?
Rein Hoogsteder heeft laten weten dat op 11 november 2017 de film voor de
Stadscompagnie wordt voortgezet.

Corinne Veldt

Hallo,
Rein heeft gevraagd of ik een bijdrage wou leveren, dit zou eigenlijk in de vorige
editie moeten komen, maar helaas ben ik dit vergeten. Hier mijn korte bijdrage.
Ik ben dus Corinne Veldt, 49 jaar oud. Ik werk 4 dagen bij de gemeente Arnhem bij
de Cluster Openbare Ruimte. Hier houd ik me bezig met huishoudelijk afval in de
stad. Niet zo zeer beleidsmatig maar meer uitvoerend zoals financiën, communicatie,
toetsen van bouwplannen, planning en het beantwoorden van vragen van inwoners
van Arnhem en collega’s.
Al 22 jaar ben ik getrouwd met Jos. Samen hebben we twee kinderen: Luthien (22
jaar) en Merijn (20 jaar). Merijn heeft in een AVA-productie gespeeld. In de film
mocht hij kattenkwaad uithalen. Nu is hij klaar met zijn opleiding als cameraman en
wil graag aan de slag op dit gebied. Luthien heeft ook in dezelfde AVA-productie
meegespeeld en mocht winkeldievegge spelen. Zij volgt de opleiding voor
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verpleegkundige. Ook zij maakt graag foto’s. Vanaf 13 oktober tot 24 december zit ze
in Ghana. Ik ben nieuwsgierig naar haar foto’s en filmpjes op haar blog.
Toen de kinderen een jaar of vier, vijf waren heb ik een filmcamera gekocht. Jos
fotografeert veel en legt ons leven op film vast. Omdat ik weinig van filmen en
monteren afwist ben ik toen lid geworden van de AVA. Afgelopen jaren heb ik veel
geleerd en ben vooral heel kritisch geworden, vooral op mijn eigen werk. De laatste
jaren heb ik het helaas heel druk met werk e.d. zodat ik niet echt aan filmen en
monteren toekom, ook geen verre reizen gemaakt. Wel actieve vakanties op de fiets
en kano. En dan ben je zo druk bezig dat je geen tijd en ruimte hebt om te filmen.
Inmiddels heb ik al een paar jaar mijn 3e camera. De eerste twee waren van Canon
waar ik fijn mee kon filmen. Helaas gingen deze kapot. Ik heb toen een Pentax
gekocht: eigenlijk een fotocamera waar je uitstekend mee kan filmen. Voordeel is de
verwisselbare lenzen en je kan veel regelen met licht en scherptediepte. Nu ik deze
camera een paar jaar heb ben ik toch verder aan het kijken: Het instellen kost mij
veel tijd en merk dat belichting en scherpte niet altijd even goed zijn. Ook het filmen
van bewegende zaken vind ik lastig met deze camera. Vooral het scherpstellen dan.
Daarnaast kan ik alleen filmen met een goed statief. Tijdens de praktijkdag in mei,
had ik alleen een eenpoot-statief mee, maar de beelden waren niet echt super en
met vakanties en andere activiteiten heb ik eigenlijk geen zin om veel te sjouwen. Ik
ga me dus oriënteren op of ik door wil gaan met deze camera of toch weer een
filmcamera ga aanschaffen. Omdat ik weer lol in het filmen wil krijgen ga ik misschien
dat aan het einde van het jaar mijn camera inruilen en iets nieuws kopen.
Afgelopen zomervakantie zijn we twee weken naar Oostenrijk geweest. Mijn camera
had ik mee, maar we hebben veel gewandeld en was het gewicht van de camera en
statief te veel om mee te sjouwen. We hebben ook veel geklauterd. Wel ben ik de
vakantie bezig geweest om te bedenken wat leuk was om te filmen, een leuke
verhaallijn of serie. B.v. een portret van een bergkoe of iets over de kabelbaantjes. Er
waren wel veel leuke dingen om te filmen. Nu misschien een volgende vakantie.
Naast het filmen werk ik graag in mijn tuin en ga ik graag wandelen en genieten in de
natuur. Ik vond het trouwens erg leuk om de praktijkdag te organiseren. Een
volgende keer wil ik het best nog een keer doen, samen met een paar anderen. Er
zijn veel leuke activiteiten te bedenken.
Ik geef de pen graag door aan Ben Kuijff, dit omdat ik Ben helemaal niet ken.
Groet,
Corinne Veldt
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Praktische informatie Pinnacle Studio
Wellicht voor sommigen ten overvloede, maar voor
anderen misschien toch onbekend: als je praktische
informatie wilt hebben over de werking van eigenlijk
alle facetten van Pinnacle Studio, gebruik dan de volgende link van Joop Woldman
naar zijn handleidingen voor jouw versie van Pinnacle Studio:
Joop Woldman, Pinnacle Studio 17, 18:
http://www.studio9plus.nl/pinnacle%20studio%2018/index.html
Je kunt vanaf de site ook rechtstreeks met Joop Woldman communiceren over
vragen of problemen waar je mee zit. Hij reageert snel en gericht.
Joop Woldman, Pinnacle Studio 19, 20:
http://www.studio9plus.nl/website%20studio%2019/index.html
Joop Woldman, Pinnacle Studio 21:
http://www.studio9plus.nl/website%20pinnacle%20studio%2021/index.html
De Handleidingen van Joop Woldman zijn in mijn ogen veel bruikbaarder dan de
handleiding van Pinnacle Studio zelf.
Heb je praktische problemen of wil je kennis nemen van allerlei soorten problemen
en de oplossingen die daarvoor worden aangereikt, gebruik dan de volgende links:
http://forums.pinnaclesys.com/forums/267/ShowForum.aspx
Videomontageforum Pinnacle Studio (maar ook andere bewerkingsprogramma’s
staan hier op):
http://www.videomontageforum.nl/forum/ubbthreads.php/forums/17/1/Pinnacle_Studio_7_8_9_10_11_12

Al met al voldoende mogelijkheden om je verder te verdiepen in Pinnacle Studio!
Martin Idema
AVA programma seizoen 2017-2018 (onder voorbehoud)
24 november – promotiefilm maken
8 december – vervolg promotiefilm
22 december – vertoning wedstrijdfilms - AVA award
5 januari 2018 – nieuwjaarsbijeenkomst, vertoning nieuwjaarswensen op film
19 januari – programma wordt nog ingevuld
2 februari en 16 februari – programma wordt nog ingevuld
2 maart, 16 maart en 30 maart – programma wordt nog ingevuld
13 april – programma wordt nog ingevuld
11 mei – programma wordt nog ingevuld
25 mei – afsluiting seizoen, vertoning wedstrijdfilms
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Zoals afgesproken met Adriana van Stadscompagnie melden wij ons Gert, Piet, Rein
en Ruud in de Broerenstraat 45 om met twee bussen naar drie locaties in Arnhem te
gaan zoals in de mail was afgesproken. We zouden de dag van de mantelzorg in
Arnhem gaan filmen.
Bij aankomst werden we ontvangen met koffie. Daar kregen we ineens te horen dat
we naar zes locaties gingen. Een bus zou naar het Arnhem Noord en een naar
Arnhem Zuid gaan met elk drie locaties. Met de camera’s hadden we daar geen
rekening mee gehouden. We hadden afgesproken dat Gert de totale Piet de half
totale en Ruud de close-up en ik zou een beetje sturen.
Het toeval was echter dat ik voor de zekerheid mijn kleine camera bij me had om in
te zetten bij uitval van een camera. Dit kwam dus goed uit en Gert zou met Ruud de
bus naar zuid nemen en Piet en Rein naar noord. Gert en Piet de totaal beelden,
Ruud en Rein de half totaal en close-up.

Na eerst wat inzingen werd de groep in tweeën gedeeld en gingen we naar de
bussen. Omdat er ook zangers bij zitten die gebruik moeten maken van een rolstoel
was bus zuid uitgerust met een lift.
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De bus noord ging als eerste naar de Middachtensingel op Presikaaf. Wij gingen als
eerste naar binnen om alles op te stellen daarna de groep. Ik kreeg te horen dat de
vrouwen met hoofddoek niet gefilmd mochten worden maar zij pakten als eerste de
telefoons om te filmen en wat denk je, ze staan bij ons op de film. Nadat de groep de
vijf liederen hadden gezongen gingen we naar de volgende locatie en dat was de
jeugdherberg op Alteveer. Ook daar werden we hartelijk ontvangen nadat daar ook
de vijf liedjes waren gezongen met de tekst voor het mantelzorgers gingen we naar
het watermuseum in Sonsbeek. Daar liepen we tegen het probleem aan dat de
ruimte veel te klein was met veel glazen puien. De zanggroep bestond uit dertig
personen dus het was hutje mutje.
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Piet stond in een heel klein hoekje maar heeft toch zijn opnames kunnen maken.
De bus zuid met Gert en Ruud hadden meer werk want elke keer moesten de
rolstoelen er in en uit.
Zij gingen als eerste naar het Bruishuis op Malburgen waar zij op een mooi podium
hun liederen konden zingen. De tweede locatie is het Maarten van Rossem college
op Vredenburg in een ook niet al te grote zaal met veel glas naar buiten. De laatste
halte was in de Rijnbrink op het Laar waar de mantelzorgers zeer verrast waren en
hebben genoten van hun liederen. Toen weer naar de opstartplaats waar we de dag
van de mantelzorg hebben afgesloten met koffie en gebak.

Planning voor aansluiten van apparatuur
De planning spreekt voor zich en is opgenomen in het
clubblad en ligt in de apparatuur kast.
Ben je verhinderd te komen op de avond waarop je in het
rooster staat, zorg dan zelf voor een vervanger en laat dat
dan ook even weten aan het bestuur.

datum
15-09-2017
29-09-2017
13-10-2017
27-10-2017
10-11-2017
24-11-2017
08-12-2017
22-12-2017
05-01-2018
19-01-2018
02-02-2018
16-02-2018
02-03-2018
16-03-2018
30-03-2018

naam
Bert Kuijff
Jurek Hardeman
Henk Hofstede
Rein Hoogsteder
Martin Idema
Ruud de Klein
Henk Looman
Barend Bakker
Jurek Hardeman
Henk Hofstede
Rein Hoogsteder
Martin Idema
Ruud de Klein
Henk Looman
Barend Bakker

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

€ 11,25
€ 7,00
€ 2,00
€ 20,00

naam
John Brendel
Corinne Veldt
Jan Schiere
Gert de Reus
Piet Merlijn
Tineke Poelman
Nico Oudkerk
Gert de Reus
Tineke Poelman
Regina Ram
Nico Oudkerk
Jan Schiere
Corinne Veldt
Piet Merlijn
Yvonne Vos

Banknummer:
NL57 INGB 0007 2338 36
t.n.v. Arnhemse Video Amateurs AVA
Stuurboord 6
6852 CC Huissen
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