Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Deel ons uw filmactiviteiten mee
nab 2.0 is er voor en door de amateur cineast, maar dat wist u al.
Om een groter publiek te bereiken, moeten wij jullie filmactiviteiten (die openstaan voor een
breder publiek dan de club) kennen. Vandaar de vraag om per club iemand aan te duiden die
als "contactpersoon" kan fungeren om:
- eigen activiteiten tijdig naar nab 2.0 door te sturen, én
- nab 2.0 informatie extra te verspreiden onder de leden en daarbuiten.
Ben jij zo iemand, of ken je in je club de ideale persoon daarvoor, laat het ons weten? Uiteraard,
slechts één contactpersoon per club, anders gaat er langs beide kanten te veel energie
verloren...
Dank bij voorbaat.

BENRO LEVELING BASE LBA2
Er zijn nogal wat situaties waar een compact statief uitermate
handig is. Deze compacte statieven hebben meestal één groot
nadeel: ze zijn niet zo handig. Vooral het perfect horizontaal
plaatsen van de statiefkop is soms een heel gedoe. Bij
reportages of reisreportages kan dit heel vervelend zijn.
Tijdsgebrek of een gebeurtenis die zo voorbij is, zullen er de
oorzaak van zijn dat net die beelden die je reportage compleet
maken, ontbreken. Bij grotere statieven staat de kop op een
balhoofd waardoor de kop ogenblikkelijk horizontaal te
plaatsen is. Benro heeft een tussenstuk dat tussen het statief
en de kop geplaatst kan worden zodat het horizontaal
plaatsen ook bij een compact statief snel kan gebeuren. Het is
dus de perfecte uitbereiding voor een compact statief.
Er is misschien toch ook een nadeel aan verbonden. Met een
gewicht van meer dan 300 gram zal een carbon statief
voelbaar zwaarder worden. De “leveling base” zelf kan een
gewicht tot
50 kg dragen, dus het gewicht van de camera zal nooit een
probleem zijn. Hij kan 15 graden in alle richtingen overhellen
wat in de meeste gevallen meer als voldoende is. Voor iets
meer dan 100€ kan dit hebbeding het jouwe zijn.

Even iets over creative commons licenties
Een van de mogelijkheden om als amateur cineast muziek onder je productie te zetten is
gebruik maken van muziek die valt onder de zogenaamde creative commons licentie.
Dat kan inderdaad als je je houdt aan de voorwaarden voorzien in de licentie.
Voor alle verdere informatie verwijzen we graag naar de website van creative commons.
Via je zoekmachine vind je tal van websites (in het Engels en het Nederlands) die je
verder wegwijs maken.

Op zoek naar praktische informatie over film
Een interessante website voor amateurfilmers is zeker https://www.premiumbeat.com/blog
Je vindt er allerlei informatie over de meest diverse onderwerpen die met film maken te maken
hebben gaande van montage over productie, animatie, alsook een aantal gratis downloads (o.a.
colour grading presets, ambient sound effects).
Als je alles wil bekijken, ben je voor een aantal maanden zoet. Veel succes wellicht vind je er
iets wat je interesseert.
Premium Beat biedt ook rechtenvrije muziek aan: https://www.premiumbeat.com/royaltyfree-music

DaVinciResolve 16 is uit in Beta versie
Wat is zijn de meest opvallende nieuwigheden?
Ga alvast eens kijken op https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
We zijn versie 16 alvast aan het testen en houden jullie verder op de hoogte.

Te onthouden
• nab 2.0 FilmFest 2019 op 15, 16 en 17 november in CC De Mastbloem in Kruisem.
Zelfde locatie als vorig jaar, nog gezelliger en sfeervoller, en met nieuwe films...
• Inschrijven voor de "Master in Film" via de nab2.be website
De eerste twee lesnamiddagen gaan over documentaire film en reportage en worden
gegeven door Stephanie Casset op zaterdag 19 oktober én zaterdag 23 november.
Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus geïnteresseerd? Wacht niet langer om in te schrijven!
• Inschrijven voor het FACINEB 1-minuutfilmfestival kan nog tot 1 juni middernacht...
www.facineb.be
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u pr@nab2.be toe aan uw
adresboek.

