Close-Up-Pers
47e jaargang, nr. 8, 9 mei 2020

In dit nummer:
Inleiding ................................................................................................ 1
Een filmpje van Fred Prang ....................................................................... 1
Thema vakantiefilms ................................................................................ 1
Estafette-film .......................................................................................... 2
Vlag van Haarlem .................................................................................... 3
Agenda .................................................................................................. 3
Tenslotte ................................................................................................ 3
Colofon .................................................................................................. 3

Inleiding
Afgelopen woensdag 6 mei 2020 zijn er weer nieuwe maatregelen met betrekking tot het coranavirus bekendgemaakt. Die houden een versoepeling van
sommige activiteiten in en wie weet betekent dit ook dat we in september onze
clubavonden weer kunnen organiseren. Maar het blijft voorlopig nog afwachten
of dit inderdaad het geval zal zijn.
In de vorige Close-Up-Pers schreef ik over een opdracht voor een korte film
waarvoor de beeldopnamen uitsluitend met een smartphone zijn gemaakt. Ook
vroeg ik jullie wie deze kar zou willen trekken en wie hiervoor een opdracht kan
formuleren? Helaas heeft niemand zich daarvoor aangemeld. Jammer!
Maar niet getreurd: ik heb hierover inmiddels verder nagedacht en doe jullie elders in dit blad een voorstel voor een estafette-film.
Rob van de Pieterman

Een filmpje van Fred Prang
Fred Prang heeft een filmpje toegezonden, getiteld: “Paasdiner in coronatijd”.
Ook deze productie, met een lengte van 6:40 minuten, heb ik op OneDrive gezet
Als je het filmpje wilt bekijken, klik dan op bovenstaande titel.
Rob van de Pieterman

Thema vakantiefilms
Er zijn acht vakantiefilms ter beoordeling aangemeld.
De leden ontvangen een e-mail van me met de links naar de films en het verzoek
de films te beoordelen. Dat kan aan de hand van een bij die e-mail gevoegd beoordelingsformulier. Ik hoop daarna van zoveel mogelijk leden de ingevulde formulieren terug te krijgen.
Dus kijk je e-mails na.
Rob van de Pieterman
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Estafette-film
Het is handig als je echtgenote ook lid is van een vereniging die zich bezighoudt
met enigszins vergelijkbare activiteiten als Close-Up. Zo ook “mijn” Carla die,
zoals je weet, lid is van fotogroep Haarlem.
Deze groep kwam op het idee een foto-estafette te organiseren en ik dacht toen:
dat moet ook met film kunnen. En zodoende doe ik het volgende voorstel.
We vormen willekeurig samengestelde groepen van vijf leden. Elke groep krijgt
een voorwerp toebedeeld. Het zal een voorwerp zijn dat iedereen in huis heeft of
dat rond het huis is te vinden.
De deelnemers van de groep maken op basis van dat voorwerp samen een filmpje met een totale lengte van 5 à 10 minuten waarin dit voorwerp een hoofdrol
speelt.
Het werkt als volgt.
• De deelnemer die wordt benoemd als eerste van de groep maakt een filmpje
van 1 à 2 minuten met het voorwerp en stuurt dit aan de tweede deelnemer.
• De tweede deelnemer maakt een volgend filmpje dat een vervolg moet zijn op
het eerste filmpje. Er mag aan het 1e filmpje niets worden veranderd. Hij/zij
plakt de filmpjes 1 en 2 aan elkaar en stuurt het resultaat naar de derde deelnemer.
• De derde deelnemer maakt een 3e filmpje en stuurt de aan elkaar “geplakte” 3
filmpjes door naar de vierde deelnemer.
• Dat gaat zo door tot er 5 filmpjes zijn gemaakt die samen één verhaal vormen.
• Elk groepslid heeft drie weken de tijd om zijn/haar filmpje te maken en het
resultaat door te sturen naar de volgende deelnemer.
• De opnamen moeten worden gemaakt met een smartphone en worden doorgestuurd in MP4-formaat met een beeldverhouding van 16:9 en in HD resolutie (1920 x 1080 pixels). Dit zou voor sommige smartphones een probleem
kunnen zijn. IPhones maken de opnamen bijvoorbeeld in MOV-formaat en als
je geen Apple-computer hebt, kan het lastig zijn om zo’n bestand in je montageprogramma te verwerken. Maar daarvoor bestaan tamelijk eenvoudige oplossingen.
• Iedere groep krijgt hetzelfde voorwerp zodat we verschillende verhalen krijgen
met één hoofdrolspeler: het voorwerp. De eindresultaten kunnen dan op een
clubavond worden vertoond als we (hopelijk) na de zomermaanden weer bij
elkaar komen.
Maar voordat ik met de voorbereidingen verder ga, wil ik eerst graag weten of er
belangstelling voor deze “opdracht” bestaat. Als je wilt meedoen met deze filmestafette, laat dit dan uiterlijk zondag 17 mei 2020 aan me weten.
En als je een suggestie hebt voor het te filmen voorwerp, vertel me dat dan ook.
Het mooiste zou uiteraard zijn als we drie groepen zouden kunnen samenstellen.
Als er voldoende belangstelling bestaat, zal ik de groep(en) indelen, het voorwerp bekend maken en een concrete planning maken.
Ik hoop op veel reacties.
Rob van de Pieterman
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Vlag van Haarlem
In de vorige Close-Up-Pers maakte ik melding van het plan van de organisatie
“Verjaardag Haarlem” om een filmpje te maken waarin de Haarlem-vlag centraal
staat.
Ik heb inmiddels zo’n vlag aangeschaft. Als je van plan bent een dergelijk filmpje
te maken en je hebt zo’n vlag niet, kun je mijn exemplaar desgewenst lenen.
Zie voor verdere informatie de vorige nieuwsbrief.
Rob van de Pieterman

Agenda
De clubavond van 12 mei en ons etentje op 26 mei gaan helaas niet
door. Zodra duidelijk is of we in september weer bij elkaar kunnen komen, gaan we die avonden weer plannen.

Tenslotte
Stuur wat kopij zodat we dit blad toch leesbaar houden. 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.
Stuur ze naar het 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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