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Kære klubkammerater:
Nu er der foreløbig gået 4 uger med stop for klubbens mødeaktivitet.
Der er ikke udsigt til, at forholdene ændres i de nærmeste måneder.
Faktisk er det vel sådan, at vi ikke kan gennemføre programmer og anden
medlemsaktivitet på denne side af sommeren.
MEN - det betyder naturligvis ikke, at vi hver for sig skal ligge på den lade side fra
nu af og ud i en uvis fremtid.
Derfor kommer dette ”indspark” med lidt inspiration til at krydre ventetiden.
PS 1:
Den kvikke vil allerede have bemærket, at jeg starter med at nummerere denne
skrivelse!
Jo, det er faktisk tanken, at der skal komme flere.
Jeg tænker at vi kunne sigte efter onsdag eftermiddage, så vi har lidt til at krydre en
ellers kedelig onsdags-hjemmeaften med.
Jeg vil derfor opfordre til, at medlemmerne sender tips, links og andet godt til mig.
Så skal jeg nok sørge for at rundsende, hvad der nu er i indkassen i løbet af
onsdag eftermiddag.
I kan bare sende det til min mail: leif@videoviden.dk.

Lær du udstyr at kende:
Viggo har sendt sine powerpoint noter fra den aften han holdt om emnet for
klubben.
Nu, hvor der er ro på, kan det være en god ide at sætte sig med sit udstyr og få
gennemprøvet alle funktioner – og det er endda noget, som kan øves, når man er
ude i den friske luft.
Powerpoint præsentationen vedhæftes denne mail – jeg håber I kan hente den.
Ka' du øre, hva' jeg siger?
Vi klager jævnligt over lydkvaliteten i klubbiografen.
- Lyden er ulden.
– Vi kan ikke forstå speak'en.
– - For meget bas og så videre.
Beklagelserne er mange . . .
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Eller ligger fejlen måske inde mellem ørerne?
Med dette link kan du i hjemmets fred og ro finde ud af, hvor langt din egen hørelse
rækker – for mit eget vedkommende var resultatet overraskende – i negativ retning
desværre.
Prøv selv her: https://www.youtube.com/watch?v=1a_fvnefFoo

Nu til noget ren afslapning >
Mens man måske tænker på vore problemer med elektronisk greenscreen teknik,
så er her et afslappende frikvarter med Buster Keaton i en film fra 1924.
Her er der brugt en lidt anden teknik:
https://www.youtube.com/watch?v=Cp5fTvEWdh4

Andre forslag til underholdning:
Bliver du træt af genudsendelserne fra DR, TV2 – you name it, er her et par forslag:
Dokumentarfilmfestivalen CPJH:DOX måtte aflyse de sædvanlige biografvisninger.
Til gengæld er alle film kommet på nettet – og det er tilladt at zappe, hvis man
kommer i gang med en produktion, der ikke lige falder i smag,
Prøv linket her:
https://filmcentralen.dk/alle/tema/cphdox-paa-filmcentralen
Kan du stadig klare mere, er der meget mere på www.filmcentralen.dk.

Det er så, hvad det kunne blive til i dag.
God påske til alle . Nyd snapsen(e), den gode sild m.m. og pas godt på hinanden.
Hilsen fra Leif C

