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Terugblik op de clubavond van 22 oktober 2019

notulen van de vergadering ontvangen.

De eerste helft van de avond was bestemd voor de algemene jaarvergadering. Er werd weer heel wat door de 15
aanwezige leden besproken en uiteraard werden er ook besluiten genomen.
Uit de foto hiernaast blijkt wel dat de
leden de vergadering serieus bijwoonden.
Het bestuur wijzigde niet en sommige
commissies veranderden van samenstelling. Verder werd o.a. de hoogte
van de contributie vastgesteld.
De leden hebben inmiddels separaat de

Na de pauze vertoonde Fred Prang de conceptversie van onze clubfilm “Met open
ogen”. De definitieve versie ervan zal te zien zijn op 24 november 2019 tijdens
het NH’63-opdrachtfestival.
Fred vertelde dat er in ieder geval nog kleurcorrecties zullen worden toegepast
en ook het geluid wordt nog geoptimaliseerd. Fred verzocht de leden de film kritisch te bekijken en suggesties te doen ter verbetering.
Om geen “geheimen” van de film te verklappen, vermeld ik er hier slechts summier dat Fred aanwijzingen kreeg om de film op enkele punten aan te passen.
Fred neemt deze voorstellen mee naar huis, maar hij zal zelf uiteraard definitief
beslissen of hij ze en zo ja welke hij zal gebruiken. In ieder geval zal hij de film
op enkele punten aanvullen.
Rob van de Pieterman
Foto: Henk Beevendorp
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De komende clubavond van 5 november 2019
Op deze avond is Tim Bernardus aan het woord met uitleg en demonstraties over een tweetal onderwerpen.
Color grading: color grading is een digitaal proces om de kwaliteit van
beelden te verbeteren. Daarbij kun je denken aan kleur, kleurverzadiging,
contrast en het zwartniveau. Color grading wordt ook wel kleurcorrectie
genoemd maar omvat meer dan dat. Zo kan het proces ook gebruikt worden om beelden een bepaalde sfeer te geven. Het gebruik van meer rood
maakt de beelden warmer, terwijl als je meer blauw toevoegt de beelden
juist killer worden.
Bier in blik: Een tijdje geleden heeft Tim de 1-minuutfilm Bier in blik gemaakt. De film maakte indruk door de gebruikte trucages. Deze avond
gaat Tim vertellen welke technieken zijn gebruikt bij dit filmpje. Zo gaat
hij in op het gebruik van een green screen en het werken met masks.
Frank Smulders

NOVA Filmfestival
Op zaterdag 2 en zondag 3 november 2019 vindt het NOVA Filmfestival plaats in
de Schouwburg Lochem, Oosterwal 22, 7241 AR Lochem.
Op zaterdag 2 november worden tussen 10:00 uur en 18:40 uur 20 films vertoond. Op zondag 3 november zijn tussen 9:45 uur en 18:00 15 films te zien.
De clubfilm “Deugd overwint geweld” wordt op zondag 3 november in het eerste
blok vertoond.
Je bezoek aan het festival is een kans om, naast bovenvermelde film, 34 andere
ongetwijfeld fraaie films te zien, dus ga erheen!
Klik op deze link voor meer informatie over het festival:
https://nova.videofilmers.nl/index.php/nf-home-2019/

Rob van de Pieterman

Agenda
2/3 november

NOVA Filmfestival.
• In Schouwburg Lochem, Oosterwal 22, 7241 AR Lochem.
• O.a. met onze clubfilm “Deugd overwint geweld”.
• Zie verder het artikel elders in dit blad en kijk op:
https://nova.videofilmers.nl/index.php/nf-home-2019/.

5 november

avondvoorzitter: Frank Smulders, verslag: Peter Snel
Bardienst: Fred Boeré en Willem Kaptein
• Presentatie Tim Bernardus: “color grading”; een steeds vaker gebruikte methode om de kleurbeleving van je films te
verbeteren.
• Hoe maakte Tim de 1-minuut film “Bier in blik” met behulp
van o.a. green screen en laagmaskers?
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19 november

avondvoorzitter: Rob van de Pieterman, verslag: Fred Boeré
Bardienst: Peter Snel en Fred Prang
• Marijke Kots geeft een inleiding over spelregie bij speelfilms in
samenhang met haar review van de clubfilm “Met open ogen”.

24 november

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

3 december

avondvoorzitter: Fred Prang, verslag: Miriam van Dieden
Bardienst: Lida van der Oord en Henk Karel
• 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, verslag: Lida van der Oord
Bardienst: Marcel Geeve en Rob van de Pieterman
• Haantje De Voorste.
• Concept - introfilm Cinefleur.
• Trailer Cinefleur.

2 februari 2020 Cinefleurfestival
• In het Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, 2114 ER te Vogelenzang.
• Nadere informatie volgt.

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 10 november 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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