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De komende clubavond van 24 september 2019
Beste Close-uppers,
't is weer voorbij die mooie zomer, dinsdag 24 september staat onze eerste clubavond gepland. Een avond waarin we terugkijken op onze (video) belevenissen
van de afgelopen zomermaanden en ik denk niet dat het alleen bij vakantiebeelden is gebleven, maar dat er vele andere onderwerpen tot het maken van films
heeft geleid. Deze avond biedt de mogelijkheid om deze groene- en vakantiebeelden te vertonen.
Ook zal Tim Bernardus ons laten zien hoe je satelliet- en 3D beelden van Google
Earth in je films kunt verwerken. Hij laat o.a. een demo zien met Google studio
waarin je een drone vlucht kunt nabootsen met het aan elkaar knopen van satelliet beelden. Misschien heeft iemand dit al eens gedaan en kunnen we dat zien?
Tijdens de verhuizing in de eerste periode van dit jaar heeft Henk Karel zich ontfermd over de oude fotoboeken met clubgebeurtenissen van Close-Up. Hij heeft
de foto's gedigitaliseerd en wat ik begrepen heb, liggen de oorspronkelijk foto's
ter inzage klaar en kunnen de leden die belangstelling hebben voor een/of meerdere foto's deze meenemen.
Ik hoop dat velen van jullie op deze eerste clubavond van het nieuwe seizoen
aanwezig kunnen zijn.
Tot dinsdag 24 september.

Henk Beevendorp

Bardienst
Ook de komende clubavonden zal de “bar” in ons clublokaal moeten worden bediend om de leden van een drankje te voorzien. Wie wil zich inzetten voor deze
taak?
In de eerste plaats denk ik daarbij aan degenen die dit in de eerste helft van dit
jaar nog niet hebben gedaan en die daar overigens wel toe in staat zijn. Maar
ook anderen die het wel al hebben gedaan, hebben misschien de smaak ervan te
pakken gekregen en willen het weer doen.
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Daarom het verzoek om – met spoed – aan mij door te geven of je (weer) af en
toe achter de bar wilt staan.
De eerste keer wil ik het wel doen, maar niet alleen.
Dus meld je aan!
Rob van de Pieterman

“Deugd overwint geweld” op Nationaal filmfestival
De selectie voor het Nationaal filmfestival 2019 van de NOVA heeft plaatsgevonden. Frank Smulders heeft vernomen dat zijn/onze film “Deugd overwint geweld”
is geselecteerd om dan te worden vertoond.
Een extra reden om dit festival op 1 november 2019 in Lochem te bezoeken.
Vanaf 1 oktober 2019 zal het programma en het projectieschema worden gepubliceerd op de website https://nova.videofilmers.nl/index.php/nf-home-2019/.
Ook nu kun je deze website al bezoeken.
Rob van de Pieterman

In de hoofdrol
Op 10 oktober 2019 organiseert NH'63 in samenwerking met Videofilmers Velsen
opnieuw een "In de Hoofdrol". Deze keer zal de bekende Belgische filmer Werner
Haegeman de gast zijn.
We beginnen om 20.00 uur op het bekende adres "In de Abeel", Abelenstraat 1,
1971 NL, IJmuiden.
Om een inzicht te krijgen van het aantal bezoekers verzoek ik je aan mij – met
spoed - door te geven of je deze avond wilt bezoeken. Dan kan ik de organisatie
een opgave te doen van de deelnemers van Close-Up.
Rob van de Pieterman

Agenda
Opmerking:
Overige opties:

De programma-onderdelen met Tim Bernardus zijn vooralsnog onder het voorbehoud van zijn agenda-mogelijkheden.
● Clubopdracht:
maak een korte film met ‘zo smakelijk mogelijke’ beelden van het
bereiden van je favoriete recept.
● Clubopdracht:
maak met drie groepjes een ‘estafettefilm’ (begin, midden, eind)
die begint en eindigt met een horloge (of een ander - inspirerend
- voorwerp).

24 september

avondvoorzitter: Henk Beevendorp, verslag: ?
• Conceptprogramma tweede helft 2019.
• Groene films/vakantiefilms.
• Presentatie Tim Bernardus: hoe integreer je satelliet- en 3D
beelden van Google Earth in je vakantie-, reis- of documentaire video.

6 oktober

Filmclub Windjammer: Nationaal Speelfilmfestival te Sneek.

8 oktober

avondvoorzitter: ?, verslag: ?
• Je oudste - gedigitaliseerde - 8mm of videofilm.
• Overige ledenfilms.
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10 oktober

NH’63: “In de hoofdrol”.
• Met de filmer Werner Haegeman.
• In “In de Abeel”, Abelenstraat 1 te IJmuiden.
• Aanvang 20:00 uur.

22 oktober

avondvoorzitter: ?, verslag: ?
• Conceptversie clubfilm ‘Vals Spel’ (werktitel).
• Overige ledenfilms.

1 november

NOVA: Nationaal filmfestival.
• In Lochem.
• O.a. met de film “Deugd overwint geweld”.
• Zie verder:
https://nova.videofilmers.nl/index.php/nf-home-2019/.

5 november

avondvoorzitter: ?, verslag: ?
• Presentatie Tim Bernardus: ‘color grading’; een steeds vaker gebruikte methode om de kleurbeleving van je films te
verbeteren.
• (Alternatief: hoe maakte Tim de 1-minuut film ‘Bier in blik’
met behulp van o.a. green screen en laagmaskers?).

19 november

avondvoorzitter: Rob van de Pieterman, verslag: Fred Boeré
• Marijke Kots geeft een inleiding over spelregie bij speelfilms in samenhang met haar review van de clubfilm ‘Vals
Spel’ (werktitel).

24 november

NH’63: Opdrachtfestival.
• Thema: “Vals Spel”.
• De Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer.

3 december

avondvoorzitter: Fred Prang, verslag: ?
• Puzzelavond (wie gaan ons verrassen?).
• Stand van zaken Cinefleur (Marcel Geeve).

8 december

De Ronde Venen: Festival “De Ronde Venen Open”.
• Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
• Zie verder:
www.videoclubderondevenen.com/Home/derondevenenope
n.html.

17 december

avondvoorzitter: Henk Karel Prang, verslag: Lida van der Oord
• Haantje De Voorste.
• Concept - clubfilm Cinefleur.
• Trailer Cinefleur.

2 februari 2020 Cinefleurfestival
• In het Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER te Vogelenzang.
• Nadere informatie volgt.
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Tenslotte
Ik houd mijn brievenbus (zowel e-mail als achter de voordeur) in de gaten voor
alle bijdragen die je voor de volgende Close-Up-Pers hebt. Wil je ervoor zorgen
dat ik die bijdragen uiterlijk zondag 29 september 2019 om 19:00 uur heb
ontvangen op e-mailadres close-up@filmt.nl?
Rob van de Pieterman

Colofon
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Redactie:
Website:

Henk Beevendorp
tel. (023) 524 02 16
Rob van de Pieterman
tel. (023) 538 03 80
e-mail: close-up@filmt.nl
Rob Faasen
tel. (023) 524 75 07
bankrekening: NL66 ABNA 0841 2717 39 t.n.v. R.W. Faasen te Heemstede
Rob van de Pieterman, e-mail close-up@filmt.nl
www.vandepieterman.eu/close-up/start.html
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