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Onsdag den 2. august 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker: Leif C
Åbent hus – uden program.
Der var ikke stor tilslutning, men vi fik lavet nogle nødvendige greenscreen-optagelser til
pr-video 3, så det blev alligevel en produktiv aften.
Onsdag den 9. august 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker: Testyrelen (bestyrelsesmøde kl. 17:30)
Åbent hus – uden program.
Vi fik en god diskussion om forskellige muligheder for markedsføring af videoklubben i
almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med klubbens tilstedeværelse på
Gladsaxedagen. kom mange gode ideer frem, og John noterede, så der er noget at gå
videre med.
Onsdag den 16. august 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker:
Åbent hus – uden program.
Onsdag den 23. august 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker: Sven
Åbent hus – uden program
Forberedelser til klubbens deltagelse på Gladsaxedag 2017.
Lørdag den 26. august 2017 kl: 12:30
GLADSAXEDAG 2017
Vi havde fået en central placering i området ud mod Søborg Hovedgade. Der kom rigtig
mange mennesker forbi, og vi fik kontakt med rigtig mange. Nu håber vi, at der kommer
nogle nye medlemmer ud af klubbens indsats.
Onsdag den 30. august 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker:
Åbent hus – uden program.
Der var fint fremmøde, og vi fik bl.a. samlet op på Gladsaxedagen. Den gode forberedelse
gav godt resultat, men det er svært at blive bemærket i foreningsvirvaret.
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Onsdag den 6. september 2017 kl. 19:30
Kaffetjans og potgramansvar; Gruppe 2/ Leif C bistået af Lars
Programmet bød på:

Inden kaffen indsamlede de demokratisk valgte stemmetællere stemmesedlerne.
Efter en dejlig kop friskbrygget kaffe med kringle, nåede vi endelig til bekendtgørelse
af resultatet:

Herefter kunne freden sænke sig over almindeligt, hyggeligt samvær.
Onsdag den 13. september 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: med assistance fra Lars, Søren og Viggo.
Programansvar: Gruppe 2/Leif C
Vi genså og diskuterede videoerne fra sidste onsdags sommerkonkurrence og foretog
første udtagelse af film til Sjællandsstævnet 2017. Leif havde forberedt en list over det
seneste års produktioner. Vi startede med sidste onsdags videoer. Vi gennemgik så
videoerne fra klubmesterskabet, som passerede nåleøjet. Der var bred enighed om, at
klubbens pr-videoer ikke snedes med.
Der dukkede flere gange kritik op af balancen mellem speak og anden lyd, musik bør ikke
100% erstatte reallyd, pas på med rød tekst på mørk baggrund. Listen kom til at se sådan
ud (link).
Her kan du hente:
Invitation til Sjællandsstævnet, Vedtægter for Sjællandsstævnet og Konkurrenceregler
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for Sjællandsstævnet
Onsdag den 20. september 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programanevar: Gruppe 4
: Klubproduktioner:
Oplæg til klubproduktioner: Leif G og Lars fremlagde et teoretisk oplæg om
dokumentarfilm. Vi delte os i 2 grupper - men der er plads til de stykker, som ikke deltog i
dette møde.
Nu skal produktionsholdene udarbejde historien til pågældende klubproduktion og udpeger
personer til udformning af synopsis og drejebog.
Onsdag den 27. september 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Gruppe 4/Lars og Viggo
Lars forelagde den udarbejdede synopsis for en video om klubbens historie, Du kan læse
oplægget her!
Viggo fortalte om planerne for de kommende 4 møder om interviewet - som bl.a. kan
bruges ved optagelserne til klubfilmen.
Vort nyeste medlem Maria Tatiana Crespo-Stern introducerede sig selv, og fortalte om
spændende hjemmeside projekter, eksport-fremme for danske virksomheder og design.
(Maria vil indtil videre alternere med sin mand på grund af et barnepasningsproblem.
Velkommen
Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19:30
(Bestyrelsesmøde kl. 17:30.)
Kaffetjans: Lars
Programansvar: Gruppe 1/Viggo
Interview 1: Til brug for interview blev vi delt i 3 hold til lyssætning, mikrofonopsætning og
kamaraopsætning.
(Endelig godkendelse af filmliste til Sjællandsstævnet - 10. oktober er sidste frist for
tilmelding af deltagelse i stævnet: Pris 200 kr pr. pers. incl morgenkaffe, frokost incl. øl og
eftermiddagskaffe (ingen tilmeldt ud over Leif C).
Her kan du se: Endelig filmliste, Invitation til Sjællandsstævnet, Vedtægter for
Sjællandsstævnet og Konkurrenceregler for Sjællandsstævnet
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19:30
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Kaffetjans: Ferry
Programansvar: Gruppe 1/Viggo
Viggo friskede interview-begreberne op med et par korte, instruktive videoer.
Så blev vi delt ind i 3 produktionsgrupper med hver sin 40-års jubilar.
Nu gik holdene i gang med at planlægge interview.
Viggo havde allerede sørget for at fordele rollerne – Interviewet – interviewer-lys-lydkamera. Der blev taget mange noter, for næste gang skal vi være klar til at gennemføre
interviewet.
Onsdag den 18. oktober 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Kjær
Programansvar: Gruppe 1/Viggo - og ikke mindst de 3 interviewhold.
Interview 3:
Vi var endelig nået frem til “Store Interviewdag”, hvor vi skulle praktisere lærdommen fra
de 2 foregående møder.
Der blev optaget interviews med vore 3 40 års jubilarer, og efter stemningen a dømme var
det gået godt over hele linien. Det bliver det spændende at se de færdige resultater.

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Ferry
Programansvar: Gruppe 1
Interview 4:
De 3 hold fortæller om deres oplevelse med opgaven, præsenterer deres resultat med
oplæg til diskussion.
Onsdag den 1. november 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Ejvind
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Programansvar: Gruppe 2/Palle
‘Dengang i København’ Et program på skinner..... “ Palle viste flot smalfilm/DVD/redigeret
udgave af en video om sporvogne i København. Vi fik en fornemmelse af, hvor god
smalfilm kan være - også efter overspilning til video - når råmaterialet er i orden. Som
ventet en rigtig god aften.
Onsdag den 8. november 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programansvar: Gruppe 2, Sven
Vi havde besøg af Palle Bek og Ingjalt Just. Palle Bek vandt klubmesterskabet 1979 med
filmen “Gammelt Håndværk - Nye Smykker”.
Vi så filmen - efter lidt startproblemer, som vist især skyldtes operatøren - undskyld!
I kan gense filmen HER!
Om baggrunden for filmen var, fortalte Palle Bek, at han i 1975 var tiltrådt som
salgsansvarlig i Den kgl. Porcelainsfabriks nye salgsselskab. Der var man for nyligt
begyndt produktionen af smykker, som nu skulle afsættes og eksporteres. Som smalfilmer
så han chancen for at lette sit arbejde med en film, som kunne berette om
produktionsprocessen overfor kunderne. Porcelænsfabrikken betalte omkostningerne og
daværende GSV Gladsaxe Smalfilm Klubleverede medlemmer til den omfattende
produktionen.
Filmen blev en stor succes og blev oversat til flere sprog, så den gik sin gang over en stor
del af verden.
Vi så selvfølgelig filmen, og fik bagefter læst de gamle dommerkommentarer op af Børge
Traun, som dengang (fra Lyngby) var dommer sammen med Palle Hansen.
Bagefter stillede vi op til optagelse a interview af Palle Bek og Ingjalt Just, med Børge
Traun som interviewer.
Søndag den 12. november kl. 09:30
Sjællandsstævne 2017 afholdes af Lyngby Videoklub på Virum Skole, Parcelvej 169, 2830
Virum.
Fra kl. 8:30 Registrering og morgenmad.
Onsdag den 15. november 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: John
Programansvar: Gruppe 3 / Lars
Lars fremlagde projekt om en dokumentarfilm omkring vor klub. Her kan du hente
manuskriptet til filmen.
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Filmmanuskript der er kommet frem efter godkendelse af synopsis på projektet "En
dokumentarfilm om GFV" blev fremlagt.
Nogle medlemmer er på forhånd tildelt skuespillerroller, men derudover er der brug for
man aktive roller i forbindelse med optagelse og redigering, så der er brug for at alle
bidrager aktivt. Der skal bruges 11 skuespillere, mindst 2 kamerafolk, 1 til 2 medlemmer til
lyd samt 1 til 2 medlemmer til lys. Endelig skal filmen redigeres, så der bliver arbejde til
alle.
Onsdag den 15. november 2017 kl. 19:30
Onsdag den 15. november 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: John
Programansvar: Gruppe 3 / Lars
Lars fremlagde projekt om en dokumentarfilm omkring vor klub.
Her kan du hente manuskriptet til filmen.
Filmmanuskript der er kommet frem efter godkendelse af synopsis på projektet "En
dokumentarfilm om GFV" blev fremlagt.
Onsdag den 22. november 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Bjarne
Programansvar: Gruppe 2/Leif C
Vi startede med ”Store oprydning” og fik ved fælle indsats båret frasorteret grej op til
containeren. God gerning!
Sjællandsstævnet 2017:
Selve stævnet den 12. november var velarrangeret af Lyngby. 25 tilmeldte film, som alle
blev vist. 9 klubber er medlemmer og omkring 40 overværede visningen.
Vi deltog med 6 videoer. Vi fik desværre ingen store udmærkelser med hjem – kun et
enkelt diplom. Samleskema over pointgivningen udleveret.
De nye regler (2017) fungerer. Pointgivningen er er åben og alle film får
dommerkommentarer.
Man kan være uenig i bedømmelse og kommentarer, men det er forventeligt.
Filmbedømmelse er for en stor del subjektiv – men håndværket bør altid være i orden.
Vi så medalje-filmene (5 stk.) og kunne se klassiske fejl gentage sig:
speak uden billedmæssig sammenhæng, stavefejl i titel, dårlig lydbalance. Man glemmer
historien i filmen, og så er billedkomposition bestemt ikke en disciplin, man dyrker.
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Onsdag den 29. november 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programansvar: Gruppe 3: Lars / Leif G
Planlægning af klubproduktioner:
Oplæg til udarbejdelse af en drejebog i GFV-regi ved Leif Gredsted og Lars
Udarbejdelse af drejebøger til vores 2 klubprojekter om GFV og Ølentusiasten i de
respektive grupper, ud fra de allerede udarbejdede filmmanuskripter.
Onsdag den 6. december 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Meder
Programansvar: Gruppe 3: Lars / Leif G
Efter sidste mødes flotte oplæg til vore 2 klubprojekter, fortsatte vi med planlægning,
fordeling af opgaver m.v. for projekt klubfilm, som kommer til at involvere alle
klubmedlemmer.
Det næste projekt om ølentusiasterne planlægges der nu videre på.
Onsdag den 13. december 2017 kl. 19:30
kaffetjans og programansvar: Gruppe 1
Juleafslutning med ledsagere er en hyggelig tradition, som i år havde hidkaldt 20
forventnigsfulde deltagere til granpyntet julebord, underholdning, julefilm, gløgg med
æbleskiver og bankospil med spænding og gode præmier.
Som nok den eneste videoklub i kongeriget kunne vi afsynge de kære julesange
akkompagneret af vort husorkester: Fagot: Ejvind, Blokfløjte: Bodil og Violin: Sven:
Et uforglemmeligt smukt kulturmøde!
Stor tak til festudvalget for godt arrangement og den helt rigtige julestemning.

Alle medlemmer og klubbens venner ønskes en glædelig jul
og - Godt Nytår
Onsdag den 3. januar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Gruppe 2.
Programansvar: Gruppe 2 / Sven & Leif C
Godt nytår 2018!
Vi åbnede sæsonen i overensstemmelse med traditionen med et glas bobler, kransekage
og udveksling af gode nytårsønsker, På programmet var klubmesterskabsfilm, for når vi
om 5 uger har klubmesterskab og tager temperaturen på medlemmerne aktivitet, vil vi
gerne se rigtig mange produktioner.
Vi genså flere inspirerende eksempler fra Videoteket. Du kan genopfriske hukommelsen
her!.
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Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvar: Gruppe 2 / Leif C
Digitalisering af dias og smalfilm. Gør ny teknik alting meget enklere? Det er det en
tidkrævende restaureringsopgave, når man kaster sig over digitaliseringopgaven, med
ønsket om et kvalitetsmæssigt tilfredsstillende resultat. Vi så også eksempel på, hvor Leif
er nået til pt
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Kjær
Programansvar: Gruppe 3
Vi arbejder videre med drejebogen for dokumentarfilmen om GFV.
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif Juel
Lars havde fejret fødselsdag, så han medbragte dejlig kringle til kaffen.
Programansvar: Gruppe 3
Leif Gredsted fremlagde drejebogsudkastet til det spændende projekt om Ølentusiasterne.
Et flot arbejde til det spædende projekt.
Sidste frist for aflevering af film til klubmesterskabet
Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Ole
Programansvar: Gruppe 1
Søborg Kirke
Vi ser en spændende spillefilm, der er optaget uden de større effekter og diskuterer
derefter hvad vi evt. kan bruge til vores egne projekter.
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 18:00
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 18:00 BEMÆRK TIDSPUNKTET!
Programansvar: Gruppe 3
Programgruppe 3 havde lavet det traditionelle arrangement til UG: Velkomstdrink,
smørrebrød og alt det sædvanlige.
Så kunne vi vel forberedte gå til fremvisning af de kun 4 konkurrencefilm.
Herefter fik årets eksterne dommer, den ny leder af Gladsaxe Kommunes kulturafdeling
Søren Nabe-Nielsen ordet for at give sin bedømmelse af filmene. Vinder og dermed
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klubmester blev Sven E. Ottosen for filmen: “Talisman - Magiske Objekter”. Desværre må
vi af hensyn til ophavsretten ikke vise filmen, men du kan læse dommerkommentaren her.
Ved publikumsafstemningen fik vi selvfølgelig kåret en anden vinder, nemlig: Leif
Gredsteds “Alster” så alt endte godt - som det plejer.
Så var der kaffebord og hygge - og Lars havde dejlig hjemmebagt kage med til os.
- Synd for den som ikke var med!

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2 / Sven og Leif C
Vi genså de 4 bidrag fra klubmesterskabet, og vi fik en god diskussion af produktionerne.
Generelt pæn billedkvalitet, lydsiden ok, men lidt for ringe selvstændig kreativitet fra
producenterne både i op billedfortælling og historie.
Er vi helt stoppet med at kreditere den musik, der bruges i filmene?
Vort seneste medlem, Tommi Vest, fik nu ordet - godt hjulpet på ved af Sven - til at fortælle
om sin filmiske “karriere”, og han viste flere af sine præmierede produktioner: bl.a. “Den
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efterårsdag” og filmen om “Bierne”.
Tommi lægger meget vægt på speaken, som nogle gange kunne virke lidt overvældende.
Interessante og kompetente produktioner.
Tommi skal nok give os kamp til stregen i kommende konkurrencer.
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Gruppe 1/Viggo
Viggo indledte med meddelelsen om at vort mangeårige medlem Jørgen Lind Melskens er
sovet stille ind efter længere tids sygdom. Æret være hans minde.
Derefter gik vi videre med programmet: Præsentation af sig selv (1):
Vi så eksemplar på personlig præsentation af vores sociale baggrund og arbejdsliv.
Vi startede med et generelt oplæg.
Derefter så vi 2 eksempler på personlige videoer om henholdsvis Viggo og John.
Meget forskellige i deres tilgang til opgaven, men meget interessante.
For begge gjaldt det, at der var lagt vægt på familie og karriere, men intet nævnt om for
eks. hobbyer og interesser.
Til slut en opfordring til medlemmerne om at lave en personlig præsentationsvideo til efter
sommerferien.
il kaffen var der kringle fra Sven og chokoladefrøer fra Ole. Det smagte rigtig godt.
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif Juel
Programansvar: Gruppe 1 / Viggo
Præsentation af sig selv (2):
Palle Hansen indledte aftenen med en kort introduktion om sin vej fra uvorn teenager til
livslang ansættelse i det der efterhånden blev til DR TV. Så så vi Palle’s flotte og
spændende video med dokumentation fra familie, job og hans mange gode - ofte flot
præmierede videoer.
Så viste Tommi Vest en introduktionsvideo om sig selv, som han havde lavet for nogle år
siden. Også et spændende indblik i personen Tommi.
Der er givet meget inspiration til medlemmerne i de seneste 2 programmer.
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvar: Gruppe 3 / Søren, Viggo, Lars
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Generalprøve på optagelse af sekvens 2 og måske også sekvens 3 til dokumentarfilmen
om GFV.
Der var på forhånd stillet teknik klar med kameraer, lys og lyd.
De enkelte aktører blev miket miket med knaphulsmikrofoner og trådlås overføring til
klubbens Zoom H-6 lydoptager. Søren instruerede og dirigerede rundt med tropperne, og
kaffepausen måtte forsinkes.
Da vi kontrollerede optagelserne viste det sig, at lyden var problematisk, fordi lokalerne
har en meget dårlig akustik. Det kræver lidt kreativ tænkning inden. Godt det kun var en
“generalprøve”.
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Solberg - tak for kringle.
Programansvar: Viggo
Emnet er rejsefilm og reallyd.
Viggo viste sin nyeste produktion - en spændende beretning fra “Solens Land”. Den er
optaget så sent som november 2017, så det var et aldeles dugfrisk produkt. Kun med
reallyd optaget i kameraet “on location”. Som vor barndoms rejsefilmproducenter
kommenterede Viggo “live” ved lærredet. Det giver lidt mere dynamik end den indtalte
kommentar.
En god rejseskildring fra fremmedartet miljø.
Efterfølgende var der opfølgning på sidste uges erfaringer med optagelse af lyd i vore
lokaler, hvor Tommi øste ud af sine erfaringer. Det blev vi vist lidt klogere af.
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif Gredsted
Programansvar: Gruppe 2 - Sven
Vi havde besøg af Kim Dyrvig, UFL Landsforeningen Unge for Ligeværd og
Børge Traun, tidligere GFV-medlem og formand,som fortalte om sit livslange
forhold til filmmediet.
Vi fik historien om klubbens store projekt, filmen ”Unge for Ligeværd”, der havde
premiere i 2002.
Det skaffede GFV det første pc-baserede redigeringsanlæg, og satte turbo på
klubbens udvikling fra den analoge til den digitale tidsalder.
Efter uddeling af biograf-slik så vi den "gamle" film.
Se filmen HER!
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Kim Dyrvig fortalte om filmens betydning for Landsforeningen, hvor filmen har
bevirket, at der er dannet mange nye klubber rundt i landet. Grundlaget var et
stærkt ønske om, at udbrede kendskabet til det sociale fællesskab for sent
udviklede unge, som tilbydes gennem landsforeningen Unge for Ligeværd.
Vi hørte om oplægget til filmen og om de spændende optagelser rundt i Danmark, hvor
Søren og Sven var stærkt engageret. Der kom et spørgsmål fra salen, Tommi, angående
planlægningen, hvor Børge fortalte at han havde planlagt at vi skulle besøge forskellige
skoler og bofællesskaber, hvor vi filmede de aktiviteter der nu var.
Børges ide var at vise så mange portrætter som mulig for at vise hvor mangfoldig UFL er.
Onsdag den 28. marts 2018 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2/Leif C
Kaffetjans: Leif C
Vi lyttede til nye lydprøver optaget sidste onsdag, og nu er der tilsyneladende kommet
bedre kontrol over den vanskelige akustik i vore lokaler.
I øvrigt blev der snakket en hel del om “løst og fast”.
Onsdag den 4. april 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: John - tak for hjemmebagte boller.
Programansvar: Gruppe 3
Resterende optagelse af sekvens 2 (kaffestuen), indstilling 2.1.2, som vi ikke fik optaget d.
25/3
Testoptagelser af sekvens 3 (studiesekvensen) i vores GFV dokumentar,
se det udsendte filmmanuskript og storyboard.
Onsdag den 11. april 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Ole
Programansvar: Gruppe 3
Vi optog de sekvenser, som vi prøvefilmede 4/4.
Derefter gik vi videre med testoptagelser af sekvens 4 (tekniklokalesekvensen) til vores
GFV-dokumentar,
se det udsendte filmmanuskript og storyboard.
Herefter leverede Jørgen Olsen et inspirerende oplæg om FDF Gladsaxes Brass Band,
som fejrer 50 års jubilæum 6. oktober i år. Vi har en aftale om at optage koncert og
efterfølgende reception - start 6. oktober 2018 kl. 14:00 - notér det hellere med det samme
i jeres aftale kalender.
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Onsdag den 18. april 2018 kl. 19:30
Kaffetjans:
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Leif Juel
Programansvar: Gruppe 1 / John
Det er efterhånden 3½ år siden, at vi besluttede, at dække Søborg kirkes 100 års
jubilæum med en video, som i første omgang blot var en optagelse af jubilæumskoncert
og festgudstjeneste, men som udviklede sig til afdække og fortælle kirkens spændende og
ofte snørklede historie fra de første ønsker om egen kirke til jubilæet 100 år senere.
Arbejdet, der var estimeret til færdiggørelse året efter jubilæet i 2014, udviklede sig i takt
med bedre viden og teknik efterhånden som der blev arbejdet med dokumentationsmaterialet.
John fortalte udførligt og medrivende om de mange lærerige udfordringer som projektet
givet.
(Kirkegruppen består foruden John af Viggo og Jørgen.
Onsdag den 25. april 2018 kl. 19:30
(Onsdag før St. Bededag)
Programansvar: Bestyrelsen
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 2. maj 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programansvar: Gruppe 1/Viggo
Videooptagelse med droner:
Droneflyvning er blevet grundigt reguleret - dog er de mindste droner under 250 gram stort
set fritaget regulering.
For alle andre droner - og for øvrigt også tilsvarende modelfly er der lovgivning med
mange begrænsninger..
Viggo gennemgik de vigtigste områder af lovgivningen omkring brugen af droner:
registrering som droneejer, erhvervelse af dronebevis og ansvarsforsikring mm. og vil man
vide mere. kan man læse videre på:
www.droneregler.dk
Vi fik et lille indblik i et meget spændende teknisk område.
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Onsdag den 9. maj 2018 kl. 19:30
(Onsdag før Kr. Himmelfartsdag)
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Gruppe 2/Leif C
Vi fik - efter min mening - en ret god og velbesøgt aften ud af det, med et kik på nogle af
udfordringerne ved at begive sig ind på nyt teknisk område. Selvfølgelig kan/skal vi stadig
bruge alt det vi har lært tidligere - og behersker så godt - om billedfortællingens håndværk,
fortælleteknik og så videre.
Når tilskueren er tilfreds med resultatet, går ingen bagefter op i, hvilken teknik du har
benyttet.
Viggo havde forberedt en lille video, optaget og redigeret med en iPad. Tankevækkende at
se, hvor relativt let det det så ud - så kan man jo bruge kræfterne på at brygge en god
fortælling sammen.
Der findes et væld at instruktionsvideoer på YouTube, så man kommer lettere i gang. Se
for eks. denne:
https://www.youtube.com/watch?v=KBUUbkPNgGEi
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Desværre havde ingen taget tjansen, så det blev til en “tør” kaffetaår.
Programansvar: Gruppe 1
Selvom der ikke var publiceret noget program, blev det en spændende aften.
Leif Juel fortalte lidt om sin forhistorie med opvækst i “det gule palæ” ved siden af
Amalienborg, og spændende leg med en legekammerat i et dengang tomt Amalienborg
Palæ. Vi hørte også om Leif’s professionelle virke fra snedkersvend til vognmand.
Det hele blev krydret med eksempler på Leif’s av-produktioner.
Viggo afspillede ekempler på lydoptagelser i forbindelse med projekt: Ølentusiasterne. Her
kunne vi tydeligt høre, at manuel lydindstilling gav et roligere lydbillede end auto. Til slut fik
vi så det filtrerede resultat, hvor et “støjprint” i modfae fjernede den generende
baggrundsstøj.
Efter kaffepausen kom der forslag om oprydning i det meget udstyr, som lå spredt/flød i
studiet.
Med alle mands indsats fik vi hurtigt sat skik på kaos. Et godt initiativ.
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Onsdag den 6. juni 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif Gredsted
Åbent hus – uden fastlagt program.
Der var som altid pænt fremmøde. Bestyrelsen fremlagde den situation, der er opstået
efter at nogle medlemmer fra “Hjemmevideo- og Fotoklubben Gladsaxe” er brudt ud med
vort tidligere medlem Johnny Bjørnestad som formand, Desværre har man valgt at
plagiere vort klubnavn ved at kalde den ny klub “Film- og Videoklubben Gladsaxe”. Et
uheldigt sammenfald mellem navne, som vil forvirre i lokalsamfundet.
I samme forbindelse er enkelte personer fra sjællandsstævneklubber blevet stødt over
Leif C på grund af hans kritik over manglende respekt for, at kun stævneledelsen hos GFV
står for stævneadministrationen i denne periode.
Andre medlemmer fra bestyrelsen vil nu forsøge at rtydde op og glatte ud!
7Onsdag den 13. juni 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Kjær
Åbent hus – uden fast program.
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif Juel
Åbent hus – uden fast program.
. . . . og så er det - GOD SOMMERFERIE!
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