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nab 2.0 demonamiddag 29 april

Hoe nab 2.0 bereiken?

Op zondag namiddag 29 april geeft nab 2.0 een info namiddag met demo van
twee softwarepakketten die de amateur cineast kunnen helpen om zijn
producties te perfectioneren.

De titel van dit blok
Bereikbaarheid nab 2.0 vzw

Programma:
nab 2.0 vzw is best bereikbaar via mail:
13:30 deuren open
14:00 demo Sonic Fire pro door Elie Declercq
15:30 pauze, cafetaria verzorgt door Close Up Sint-Niklaas
16:00 demo DavinciResolve door Marc Vancraeynest
17:30 tijd om nog even na te praten in het cafetaria
18:30 we gaan allemaal naar huis

Voor alle algemene vragen of informatie:
info@nab2.be
Voor alle vragen rond LibraryMusic, cue sheet en dergelijke:
librarymusic@nab2.be
Wens je ook een film op ons YouTube filmkanaal?
Dan stuur je die elektronisch door naar:filmkanaal@nab2.be

Dit alles gaat door in het Museum Theater, Zwijgershoek in Sint-Niklaas
De bestuursleden zijn allemaal rechstreeks bereikbaar via een persoonlijk
mailadres:
Voorzitter: Daniël De Vetter
Ondervoorzitter: Elie Declercq
Secretaris: Tony Haemers
Penningmeester: André Blanchard
Bestuurder: Franky Van Daele

Gratis toegankelijk voor nab 2.0 leden.
Je kan vooraf inschrijven via deze link

Login voor Universal en EMIPM Library
Music

vragen rond SABAM

Als lid van nab 2.0 kan je ook gebruik maken van de LibraryMusic van
UnivesalMusic en EMIPM, EMI production music.

Er waren heel wat vragen rond SABAM, de meest relevante hebben we aan hen
voorgelegd, de antwoorden vind je terug op de website op de pagina FAQ's

Voor beide websites gebruik je volgende gegevens:
Login mailadres: librarymusic@nab2.be
wachtwoord: nAb2.02018

Aanbod cursussen

Let wel!!
Deze login is voor alle leden dezelfde. Er zal aan de hand van het ip adres
gecontroleerd worden of er geen ongeoorloofd downloaden gebeurd. Wie
misbruik maakt zal door de aanbieder geblokkeerd worden.
Download dus enkel wat je denkt nodig te hebben en probeer thuis geen kopij
van het complete aanbod aan te leggen.

Volgende cursussen zijn nu beschikbaar voor nab 2.0 clubs:
- timelaps
- Sonic Fire Pro
- Hoe maak ik een één-minuut filmpje
- Gebruik LibraryMusic
- Hoe kan ik foto' slaten bewegen in mijn video
Al deze cursussen zijn gratis toegankelijk voor nab 2.0 leden.
Data en plaatsen waar een cursus doorgaat vind je op de website, pagina
evenementen.

nab 2.0 Film Fest
Het eerste nab 2.0 Film Fest komt er aan!!!
In het weekend van 7, 8 en 9 december gaat het eerste Film Fest van nab
2.0 door in CC De Mastbloem in Kruishoutem, noteer alvast die datum in je
agenda.
Meer info komt er aan van zodra beschikbaar.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nab2.be toe aan uw adresboek.

