Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Zomer nieuws
Tijdens de zomermaanden draaien de activiteiten in de videoclubs meestal op een laag pitje,
terwijl dit dan meestal de drukste periode is voor de cineasten zelf.
Iedereen neemt immers de camera mee op uitstappen zowel dichtbij of veraf.

nab 2.0 komende workshops
We willen u alvast jullie aandacht vragen voor de komende workshops.
Een eerste is gepland op vrijdag 21 september in het Sas in Harelbeke en
handeld over Sonic Fire Pro een software pakket om zelf muziek te maken
voor je film(s).
Je kan hiervoor inschrijven via deze link
De tweede is gepland op vrijdag 9 november eveneens in het Sas in
Harelbeke, deze avond besteden we aandacht aan de basis van
DaVinciResolve.
Je kan hiervoor inschrijven via deze link

nab 2.0 FilmFest komt steeds dichterbij
Wist je dat het comité wedstrijden volop werkt aan de voorbereiding van het eerste nab
2.0 FilmFest?
Dit zal doorgaan op 7, 8 en 9 december in CC De Mastbloem in Kruishoutem.
De gemeente Kruishoutem stelde alvast een aantal mooie prijzen ter beschikking voor dit
FilmFest.
We doen ons uiterste best om je in de nieuwsbrief van september alle informatie te bezorgen.
Hou dus je mailbox in de gaten.

IBC 2018
Van 13 tot 18 september gaat in de RAI in Amsterdam teurg de IBC conferentie door met
daaraan gekoppeld een grote beurs van alle mogelijk video en audioapparatuur.
Alle grote wereldspelers zijn hier aanwezig met hun nieuwste producten. Toegegeven de
meeste van de daar getoonde zaken zijn geen spek voor onze bek, maar het is altijd leuk om te
zien welke richting de professionelen uitgaan, een afgeleide daarvan verschijnt meestal enige
tijd later wel op de consumenten markt.
Wie zin heeft om er naartoe te gaan kan dit gratis als je, je voor 15 augustus registreerd
via de website: https://www.ibc.org
Wie gaat geeft een seinjte naar info@nab2.be vermeld in je mailtje je gsm nummer en we
geven je dan een seintje van in de beurs om elkaar eventueel te ontmoeten.

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.

