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. . . . og så - GOD SOMMERFERIE!
M E N - Så husk lige, at når vi starter igen med programsatte mødeaftner
den 5. september 2018,
så er det tiden, hvor du kal medbeinge din 3-minutters produktion
til vor spændende og tradirionsrige
sommerkonkurrence.
Så du skal altså ikke dase al tiden væk!
Regler og tilmeldingsblanket: (Her!)

Onsdag den 1. august 2018 kl. 19:30
Åbner/lukker: Bestyrelsen
En tredieddel af klubben var mødt op til dette første rendezvous før den ny sæson,
Ingen af programgrupperne var fuldtallige, men vi fik en god diskussion m ed flere og forslag til kommende
programmer. Så der er noget at arbejde videre med.
Onsdag den 8. august 2018 kl. 19:30
Åbner/lukker: Bestyrelsen
Programgruppere fortsætter arbejdet med sæspm planerne.
- i øvrigt kammeratligt samvær!
Onsdag den 15. august 2018 kl. 19:30
Åbner/lukker: Info-gruppen
Forberedelse til Gladsaxedagen.
Vi havde en hyggelig aften med gode historier - og sandelig fik vi også løst et par problemer.
Ikke så ringe endda!
Onsdag den 22. august 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1 /John
Kaffetjans: John
Fantasi og lyd (Kan lyd stå alene?)
Vi startede op med at se de flotte plancher med billeder fra klubbens liv. som Jørgen og John har samlet
sammen til brug på klubbens stand til Gladsaxedagen 2018. Flot arbejde med hjælp fra AV-centralen.
Selv om webmaster Leif havde misforstået det, præsenterede John et indlæg om fortælling
- kun i lyd. Det gode gamled DR hørespil.
Interessant og med stof ril eftertanke.
Efter kaffepausen viste Lars en instruktionsfilm om droneflyvning, produceret af Einar Ritsmer.
(Sikke mange regler, man skal overholde.)
Lørdag den 25. august 2018 kl: 13 - 18.
Tovholder: John
GLADSAXEDAG 2018
Det var en velbesøgt Gladsaxedag. Vor stand havde flere gode tiltag, som tiltrak en del interesserede, men
som vanligt skaber næppe den store medlemstilgang.
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Vi fik god kontakt tul flere foreninger, som viste interesse for at få produceret video til hjemmesider. Den
slags opgaver ligger godt for os.
Der var også fin interesse om konkurrencen hvor præmien er en mini-drone.
Vejret var med os - bortset fra den sidste halve time.
Stor ros til John og teamet.
Onsdag den 29. august 2018 kl. 19:30
Programansvar: Info-gruppen
Program: Tilbagemelding om forløbet af Gladsaxedagen.
Lige som sidste år havde vi en god placering ud mod Søborg Hovedgade. Der var lagt et tort forarbejde i at
få en tiltrækkende stand. Det var i høj grad lykkedes med de store fotoplancher med billeder af klubbens
historie, som endda indgik i en konkurrence , hvor gevinsten var en minidrone. Vinderen er udtrukket,, og det
blev Alexander Hansen. Vinderen kontaktes direkte..

Placeringen sammen med GUF fungerede til begges tilfredshed.
Mindre heldigt er det derimod, at hovedscenen s placering lige bagved os, fordi lydstyrken fra de
optrædende kunstnere og bands overdøvede al samtale.
Hvor var miljøkontrollen med en lydmåling?
Iøvrigt fik vi etableret kontakter til flere af de andre foreninger om fremtidige videoprojekter. Det artbejdes der
videre med.
Onsdag den 5. september 2018 kl. 19:30
Programansvar: Bestyrelsen
Kaffetjans: Ejvind
Velkommen til den ny sæson.
Vi llagde ud med det klassiske glas kølig hvidvin - sådan burde alle møder starte.
Formand Lars holdt sin velformulerede ptimistiske tale, og herefter kunne vi indtage biografen - samtlige
medlemmer minus sygemeldte Tommi -plus 4 ledsagere.
Årets filhøst var ikke stor - kun 4 film i alt. Det må medlemmerne kunne gøre bedre!
SOMMERKONKURRENCE.

Titel
Sollér
Sumo
Quedlinburg 2018
Grind

FILMLISTE
Producent
Leif Gredsted
Viggo Buje
Lars Hansen
Leif Christiansen

Placering
1. plads og vinder
3. plads
2. plads
4. plads
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Onsdag den 12. september 2018 kl.: 19:30
Programansvar: Gruppe 3 Leif C
Kaffetjans: Ferry
1. Ekstraordinær generalforsamling gik smertefrit. Vedtægtsændringen som lovliggør vor 33 årige praksis for
kassererens bemyndigelse blev vedtage enstemmigt.
Leif C havde forberedt en liste med produktioner til til udtagelse til Sjællandsstævnet. Efter gensyn og snak
kom den endelige liste til at se således ud;
TitelProducent
Mari MariViggo Buje
Talisman – magiske objekter
Sven E. Ottosen
Solléér
Leif Gredsted
Quedlinburg 2018
Lars Hansen
Samlet spilletid: 0:24:15
Således fik vi på samme tid både udvalgt produktioner til Sjællandsstævnet og talt lidt om deltagerne i sidste
uge sommerkonkurrence.
Endelig kinne vi gå til kaffen, som Ferry på glimrende vis havde forberedt til os.
Onsdag den 19. september 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: John - fik assistance af Søren.
Samtidig var optagelsen debut for brugen af klubbens nyanskaffede farvekort til indbyrdes afstemning ved
flerkameraproduktioner.
Som led i klubbens Brass Band projekt havde en del af teametværetx-rite på besøg hos orkestrets
mangeårige dirigent, tubaist, organist m.v. Carl Viggo Jespersen, som blev interviewet på sin daglige
arbejdsplads ved orglet i ?? Kirke.
Det var oplæg til en intens teknisk diskussion om hvidbalance, farvetemperatur, kameravinkler,
billedfrekvenser, filformater og andet godt i den sammenhæng.
Viggo har efterfølgende udarbejde en guide for flerkameraproduktion. Du kan se et udkast HER!
Under kaffen fortalte Lars om forberedelserne til Sjællandsstævnet 2018, hvor vi nu er så tæt på selve dagen
den 17. november i lokalerne på “Telefonfabrikken”.
Der bliver behov for mamnge hjælpende hænder, hvi det skal blive den forventede succes.
Lars udsender en liste med de mange opgaver, og medlemmerne opfordres stærkt til at melde sig til.
Det skal nok blive rigtig sjovt!
Onsdag den 26. september 2018 kl. 19:30:
Programansvar: gruppe 1
Kaffetjans: Jørgen Olsen
Planlægning: Videooptaghelse af FDF Gladsaxe Brass Band jubiluæmskoncert
Viggo har udarbejdet en “Guide til optagelse med flere kameraer”.
Viggo gennemgik proceduren for standardiseret manuel hvidbalanceindstilling for i videst muligt omfang at
undgå synlige billedafvigelser mellem vore forskellige kameraer.
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Derefter gik vi i studiet, hvor vi med vor nyindkøbte skærmsplitter kunne betragte billedet fra 4 kameraer
side-om-side på samme skærm.
Samtidig indstillede alle manuel hvidbalance på swt anskaffede X-Rite farvekort.
Resultatet blev, at alle sammenbragte kameraer uden større besvær kunne lave identiske billeder. Hermed
er proceduren fastlagt.
Guiden findes her på hjemmesiden undern “Artikler”. Hent: “Guide til optagelse med flere kameraer”.
Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19:30:
Programansvar: Gruooe 1
Kaffetjans: Leif C
Forberedelse Videooptaghelse af FDF Gladsaxe Brass Band jubiluæmskoncert
Fredag den 5. oktober 2018 kl. 18:00
Generalprøve på jubilæumskoncerten med FDF Gladsaxe Brass Band.
Søndag den 6. oktober 2018 kl. 12:30 (foreløbigt)
Videooptagelse af FDF Gladsaxe Brass Band Jubilæumskoncert
Tovholder: Jørgen Olsen
Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19:30:
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Ole Bengtsen
Vi så nogle optagelser fra Brass Band koncerten i lørdags, Igen blev vi ramt af dårlig planlægning af
lyssætningen til skade for vore optagelser. Mon ikke der alligevel kommer et godt slutfacit.
Tak til Ole, spm redede os ud af koks i kaffetjansen.
Onsdag den 17. oktober 2018 kl. 19:30:
Programansvar: Lars og Leif C
Kaffetjans: Lars
Opfølgning på Sjællandsstævnet 2018 læørdag den 147. november i aktivcentret..
Vore egne medlemmer er har jo også en rolle både med at deltage og give en hånd med. Lars vil orientere
om hvordan palnen ser ud, og Leif C vil vise hvordan vi forestiller os afviklingen af det varierede filmprogram.
Lars kommer med et oplæg til redigering af vores GFV dokumentarfilm, som 14 af klubbens medlemmer p. t.
har været med i som skuespiller eller tekniker.
Herunder er der også et tilbud til at være med i redigeringsarbejdet.
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Kim Vulpius
På det seneste har vi arbejde med produktioner med flere kameraer.
Vi samler op på erfaringerne herfra.
Med udgangspunkt i optagelserne fra FDF Brassband koncerten g uidede Viggo os igennem idfordringer
med synkronisering og kameraskift i postproduktionen.
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Vi fik talt en hel del om lavpraktiske men ikke uvæsentlige problemer fordi man ikke er vidende om jvad der
sker på optagedagen, dårlige lysforhold, ingen mulighed for at få kameraer placeret - ikke optimalt - men
dog med nogenlunde oversigtsforhold.
Det er kort sagt er det stærkt fristrerende, når man ingen indflydelse har på væsentlige parametre.

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Denne aften drog vi ud af huset og besøgte Ole Bengtson i Pederstrup.
Efter en heftig velkomstdrink blev vi bænket i biografen foran den store fladskærm, og programmet kunne
begynde på aftenens tre programpunkter:
Først viste Viggo med forskellige eksempkler forskellen mellem HD og 4K.
Derefter fortalte Ole om medieplayere og forklarede fordelen ved brug af medieplayer. Ole er især ret
begejstret for Nvidia Shirld playeren (link), som gør det nemt at se alting overalt - bare ibnstallationerne er til
det, d.v.s. netværk (kablet) og streaming m.m.
Også en mulig løsning til vore klublokaler - alt styret med en enkelt fjernbetjening. Ganske tankevækkende!
Endelig blev der serveret kaffe med æblekage.
En særdeles vellykket aften “ude på landet” - synd for de par stykker, som i stedet var gået til kommunalt
foreningsmøde på Rådhuset.
Onsdag den 7. november 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Leif Juel
Onsdag den 14. november 2018 kl. 19:30
Programansvar: Bestyrelsen
Kaffetjans: Ole B
Sjællandsstævnet 2018 - de sidste forberedelser
Lørdag den 17. november 2018 kl. 08:30
Programansvar: Bestyrelsen/Stævneledelsen
SJÆLLANDSSTÆVNET 2018
på Telefonfabrikken/Aktivcentret
Læs evt mere her!
Onsdag den 21. november 2018 kl. 19:30
Programansvar: Stævneudvalget
Kaffetjans: Ove
Sjællandsstævnet 2018 - tilbagemelding om arrangementet.
Onsdag den 28. november 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Peter K
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Onsdag den 5. december 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Sven

Onsdag den 12. december 2018 kl. ?
Programansvar: Gruppe 3
JULEAFSLUTNING m/ledsager.
Tilmelding
- NU ØNSKES ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 19:30:
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Søren Wang
GODT NYTÅR 2019
Onsdag den 16. januar 2019 kl19:30:
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Yiggo

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19:30:
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Ejvind
Sidste frist for aflevering af film til klubmesterskabet
Du kan hente mere materiale om klubmesterskabet her:
Regler for klubmesterskabet
Tilmelding til klubmesterskabet
Produktionerne afleveres til Leif C (Mail)
Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19:30:
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Ferry
Klargøring af lokaler til fødselsdag og mesterskab
Onsdag den 6. februar 2018, kl. 18:00
Programansvar m.m.: Gruppe 1
Klubbens fødselsdag (57 år) samt Klubmesterskab 2019
m/ledsager
Onsdag den 13. februar 2018, kl. 19:30:
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Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: John
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Jørgen
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Kim
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Lars
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Leif C
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Leif G
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Leif Juel
Onsdag den 3. april 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Ole B
Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Ove
Sidste frist for forslag til generalforsamlingen
Onsdag den 17. april 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Peter K
Onsdag den 24. april 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Bestyrelsen
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Generalforsamling
Onsdag den 1. maj 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Sven
Onsdag den 8. maj 2019 kl. 19:30;
(Onsdag før St.Bededag)
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Søren
Onsdag den 15. maj 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 3
Kaffetjans: Viggo
Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19:30;
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Ejvind
Onsdag den 29. maj 2019 kl. 19:30;
(Onsdag før Kr.Himmelfartsdag)
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Ferry
Onsdag den 5. juni 2019 kl. 19:30;
(Onsdag før pinse/grundlovsdag)
Intet møde!
Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19:30;
Åbner/lukker; Gruppe 2
Åbent hus - intet fastlagt program.
Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19:30;
Åbner/lukker; Gruppe 3
Åbent hus - intet fastlagt program

Herefter - ønsker vi hinanden - GOD SOMMER!
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