Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

nab 2.0 FilmFest
Het was al een tijdje belooft hierbij alle informatie nab 2.0 FilmFest.
Wanneer: vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 december 2018
Waar: CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg in Kruishoutem
De deelname voorwaarden vinden jullie hier.
We bieden jullie de mogelijkheid om ter plaatse iets te eten:
Op zaterdag: warme maaltijd bestaande uit tomatensoep, gestoomde beenham en een
drankje aan tafel voor 20 euro of belegde broodjes
Op zondag: warme maaltijd bestaande uit preisoep, ardeens gebraad en een drankje aan
tafel voor 20 euro of belegde broodjes
De belegde broodjes zijn ook s ’avonds beschikbaar
De warme maaltijden zijn enkel beschikbaar na reservatie via de website, dit voor 25 november.
Parkeren op nab 2.0 FilmFest.
Er is een grote parking voor 180 auto’s beschikbaar recht tegenover De Mastbloem, de straat
oversteken en je bent er.
Nog meer over nab 2.0 FilmFest in de volgende nieuwsbrieven.

Wat voorbij is en te gebeuren staat.
nab 2.0 was na de zomervakantie al terug actief zo gingen we terug ons verhaal doen bij
videoclubs.
Was er op vrijdag 21 september een minicursus gebruik van Sonic Fire Pro, deze keer in
Harelbeke met 60 aanwezigen. Wensen jullie ook een dergelijke minicursus in jou buurt? Stuur
een mailtje naar info@nab2.be met enkele mogelijke data en we nemen contact met je om af te
spreken.
Ook met onze kennismakingscursus DaVinciResolve gaan we op toer de komende periode mag
je ons verwachten op maandag 29 oktober in Temse en op vrijdag 9 november zijn te gast in
Harelbeke, ook deze cursus kan bij jou in de buurt, belangstelling?
Stuur een mailtje naar info@nab2.be met enkele mogelijke data en we nemen contact met je
om af te spreken.

Demo avond basis DaVinciResolve in Temse
DaVinciResolve is een gratis montage pakket met zeer uitgebreide mogelijkheden.
Het programma omvat volgende zaken:
– media: hierin organiseer je al je bronmateriaal zowel foto’s, video, audio, alles wat je in
je montage wilt verwerken
– edit: dit is de tijdlijn, hier zal je de meeste tijd doorbrengen en vind je ook alle tools
voor montage
– fusion: dit is vergelijkbaar met after effects van Adobe, hier kun je allerlei speciale
effecten en dergelijke toevoegen
– color: de afdeling kleurcorrectie en colorgrading, hier kan je alles aanpassen in het
domein van de kleuren, helderheid en contrast
– fairlight: dit is de wereld van de audio, zowel originele klank bewerken of bijwerken,
stemmen of muziek toevoegen en alles in de juiste verhoudingen brengen doe je hier
– deliver: als alles klaar is moet je ook nog exporteren, dit kan via dit laatste tabblad. Je
kan exporteren voor het web, als mediabestand of op een externe drager en dit in
verschillende kwaliteitsniveaus
Kortom een pakket met zeer veel mogelijkheden, gratis maar het stelt wel wat eisen aan
je computer om vlot te werken.
Het spreekt voor zichzelf dat we niet alle zaken op één avond ten gronde kunnen
bespreken maar de basiszaken om aan de slag te gaan komen wel aan bod.
Plaats van afspraak: BIB Temse, Oeverstraat 15 op de eerste verdieping.
Inschrijven via de website of deze link want de plaatsen zijn beperkt.

SABAM nieuws
SABAM heeft besloten om de overeenkomst voor het gebruik van de library music te herzien,
wat dit allemaal concreet inhoud weten we nog niet maar een ding is zeker de bijdrage stijgt van
35 euro naar 54 euro. Het nieuwe tarief gaat in op 1 januari 2019.
Let wel deze verhoging geld voor alle verenigingen die de overeenkomst onderschrijven met
SABAM zoals wellicht ook Breedbeeld zal doen.

Lidgeld nab 2.0 voor 2019
Als gevolg van de verhoging van de SABAM bijdrage zullen we vanaf 2019 twee tarieven voor
lidgeld aanbieden:
20 euro voor het lidmaatschap van nab 2.0. Hiervoor kan je deelnemen aan alle activiteiten
van nab 2.0 zelfs aan de wedstrijden, voor deze laatste dien je dan wel zelf in te staan voor
de auteursrechten van de door jou gebruikte muziek of je gaat op zoek naar alternatieven
zoals Sonic Fire pro of creative commons
Wens je gebruik te blijven maken van de library dan betaal je 54 euro

Nog dit jaar lid worden?
Wie nog in 2018 lid wil worden van nab 2.0 en je hebt je SABAM rechten geregeld bijv. via
Breedbeeld kan dit voor 10 euro, en je kan dan alsnog deelnemen aan nab 2.0 FilmFest.
Zijn de SABAM rechten niet geregeld dan betaal je nog 35 euro.

Comités
De laatste comités zijn in actie geschoten, vanaf nu werken alle comités op volle toeren.
Het comité pr wordt geleid door Michelle Cooreman, Bea Volckaert zal de contacten op gebied
van PR met de clubs onderhouden.
Het comité PR zal voortaan instaan voor de teksten in de nieuwsbrieven, artikels op de website
en de facebookpagina.
Heb je informatie die je wilt delen met de nab 2.0 leden stuur deze dan door naar pr@nab2.be
wij zorgen voor de rest.
Het comité vorming is in handen van Franky Van Daele, met zijn ploeg zorgen ze voor alle
beeldmateriaal nodig voor workshops, cursussen en voor de beelden daarvan. Zij zullen ook
instructiefilmpjes maken om bepaalde onderwerpen te verduidelijken. Zij werken ook mee aan
het opzetten van de meerdaagse cursus “master in film” voor volgend jaar.
Het comité wedstrijden werkt onder Bruno Verhenne, hij zorgt met zijn medewerkers voor alles
wat de fetsival(s) aangaat. Zowel het uitzoeken van een geschikte locatie, het aanspreken van
juryleden, plus de complete omkadering van nab 2.0 FilmFest.
Het comité techniek ten slotte, maar zeker niet te verwaarlozen, bestaat uit Mario Somers en
Eric Perdu, zij zorgen voor alle technische zaken bij de festival(s) en indien nodig ook bij
vorming, workshops en/of cursussen.
In een van de volgende nieuwbrieven laten we alle comités eens de revue passeren zodat het
voor iedereen duidelijk is wie wat doet binnen nab 2.0.

Beschikbare minicursussen/workshops
Volgende zaken zijn beschikbaar voor nab 20.0 clubs:
Minicursus gebruik van SonicFire Pro
Minicursus introductie tot het gebruik van DaVinciResolve, gratis montage software
Minicursus gebruik van de library music
Workshop time Lapse opnames maken
Foto’s in beweging brengen in je film
Wens je een van deze zaken bij jou in de club?
Dat kan voor nab 2.0 clubs is dit zelfs gratis mits volgende zaken in acht te nemen:
Deze zaken staan open voor alle nab 2.0 leden
Wij nemen deze activiteit mee op in de kalender op de website en in de nieuwbrief
Jullie zorgen voor een geschikt lokaal en een projectiescherm
De eventuele opbrengst van de verkoop van drank is voor jullie clubkas

Nieuwe zaken in voorbereiding
We werken aan een mini cursus gebruik maken van “creative commons”.
Het gebruik van creative commons is niet zo maar vrij van rechten, je moet wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen en die zijn niet altijd dezelfde.
We zoeken het voor jullie uit, van zodra deze minicursus op punt staat lezen jullie het wel in een
van de volgende nieuwsbrieven.
Een groter project voor volgend jaar is de meerdaagse cursus "master in film".
In deze cursus zullen alle deelaspecten van het filmen volledig aan bod komen en zal over
meerdere momenten gespreid worden.
Wie de complete reeks volgt wordt "master in film".

Facebook

Website

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 info@nab2.be toe aan uw
adresboek.

