Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Verontschuldigingen
Bij deze onze verontschuldigingen voor de taalfouten in de vorige nieuwsbrief, hierbij een
gecorrigeerde versie.

Wens je mee te werken aan het opmaken van deze
maandelijkse nieuwsbrief?
Heb je een vlotte pen, ben je taalvaardig, wil je nieuws brengen voor je mede cineasten?
Aarzel niet en wordt lid van ons comité PR en help zo mee aan onze maandelijkse nieuwsbrief.
Meer weten? Mail: info@nab2.be alvast bedankt.

Rekeningen nab 2.0
We krijgen nogal wat vragen dat het moeilijk is om een rekeningnummer van nab 2.0 te vinden.
We vermelden de rekeningnummers bewust niet op de website.
Als je iets bestelt via nab 2.0 of je meldt je aan voor lidmaatschap krijg je altijd een bericht terug
met daarin alle gegevens om je betaling correct te kunnen uitvoeren.

nab 2.0 on the road
Waar kan je de komende periode iemand van nab 2.0 tegenkomen?
Aanstaande dinsdag 20 november zijn we te gast bij de Boomse Filmstudio's met de
voorstelling van DaVinciResolve, alle nab 2.0 leden zijn gratis welkom.
Woensdag 28 november zitten we rond de tafel met SABAM.
Vrijdag, zaterdag of zondag 7, 8 en 9 december vind je alle bestuurders en vrijwilligers
terug op het eerste nab 2.0 FilmFest in cc De Mastbloem in Kruishoutem

nab 2.0 FilmFest
De projectievolgorde hebben jullie ondertussen allemaal ontvangen, je heb dus de tijd gehad
om je planning te amken om te komen kijken naar de aangeboden films.
Maar heb je ook al je maaltijden besteld? Wens je 's middags warm te blijven eten of zeker te
zijn van een gebakje bij de koffie in de namiddag bestel dan meteen het gewenste en je kan
meteen ook je broodje voor s'avonds bestellen.
Dit kan allemaal via deze link. Wij zorgen dan dat alles voor je klaar staat.
Opgelet niet te lang meer wachten, de inschrijvingen komen vlot binnen en we zijn niet
onbeperkt van plaats.

Wall of fame
Kom je naar nab 2.0 FilmFest dan moet je zeker eens de tijd nemen om je te laten fotograferen
voor onze Wall of Fame, je krijgt de foto thuis bezorgd, een leuke herinnering toch?
Zorg dat jij zo een foto hebt alleen of met vrienden.

Muziek bij je films
Nu SABAM zijn bijdrage fors verhoogd heeft krijgen we heel wat mailtjes van leden die op zoek
zijn naar alternatieven zoals Creative Commons, Jamendo, Hibou en dergelijke.
Let evenwel op bij de meeste van deze aanbieders kan je inderdaad gratis downloaden en
beluisteren maar NIET gratis gebruiken op je videofilm.
Geef ons nog even de tijd, er is iemand voltijds mee aan de slag om dit alles eens grondig uit te
zoeken wat er nu juist kan en onder welke voorwaarden, begin volgend jaar meer nieuws
hierrond.
Voorlopig deze goede raad lees aandachtig alle voorwaarden en stop niet met lezen na "gratis"
of "free" want er zit meestal nog een addertje onder het gras. Gratis is zelden nog van deze
wereld.
Wordt vervolgd.

Lidgelden voor 2019
Aan al diegenen die nu al hun lidgeld voor 2019 hernieuwd hebben, hartelijk dank en bedankt
voor het vertrouwen.
Heb je het nog niet gedaan? We begrijpen dat je misschien nog twijfelt kom eens langs op het
FilmFest en vertel ons waarom je twijfelt .Wellicht komen we er samen wel uit.
We trachten er te zijn voor ieder lid, "voor en door de amateur cineast" weet je wel!
Dus ook jullie inbreng is voor ons van belang zodat we onze werking kunnen afstemmen op
jullie vragen en wensen.
Er wordt achter de schermen volop gewerkt aan de "De Master in film" een meerdaagse cursus
die alle facetten van film maken zal behandelen en tips en trics zal bijbrengen zodat ook jij je
film naar een hoger niveau kan brengen, zonder bijkomende investeringen enkel door je
materiaal op een andere manier te gaan gebruiken of de mogelijkheden die je tot nu had maar
niet gebruikte omdat je niet wist hoe.
Wordt zeker iets om in de gaten te houden, dit alles zal gegeven worden door cineasten die
weten waarover ze het hebben en niet door commerciële mooipraters.
Lidmaatschap hernieuwen of lid worden voor 2019.

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.

