Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

Van op de bestuurstafel
- Het is zover in het najaar gaan we van start met de meerdaagse opleiding "Master in Film".
Een van onze doelstellingen was, en is nog steeds, om van onze cineasten betere cineasten te
maken, dit willen we doen met de "Master in Film".
Hiervoor worden lesgevers aangetrokken die gevormd zijn in het veld en dus weten waarover ze
het hebben. Dit jaar nog gaan we van start met "Documentaire films maken".
Verder zullen volgen scenario's schrijven voor zowel fictie als non-fictie, geluid in al zijn facetten,
titels en afwerking van je productie, camerawerk en fotografie, licht en kleur in al zijn aspecten,
films exporteren, ...
Meer info in een van de volgende nieuwsbrieven over data, plaats en lesgevers.
Gratis voor alle nab 2.0 leden.
- Aan de cursus DaVinci Resolve wordt volop gewerkt, deze zal na de zomervakantie
beschikbaar zijn.

Lidkaarten 2019
Op 21 maart telde nab 2.0 al 217 leden. Het is dus een hele klus om alle lidkaarten op het juiste
adres te krijgen. De meeste lidkaarten werden eind februari verstuurd en zouden dus moeten
zijn toegekomen. Voor de te-laat-betalers, volgt de laatste lichting eerstdaags.

Samen een nab 2.0 club vormen
Een club wordt erkend als lid van nab 2.0 indien vijf mensen van de club individueel lid zijn bij
nab 2.0. Je mag dan een promotiefilmpje voor je club sturen naar filmkanaal@nab2.be
nab 2.0 is immers een ledenvereniging en geen clubvereniging. Als nab 2.0 club kan je
optreden als gastlocatie voor een cursus of workshop, de inkomsten daaraan verbonden zijn
voor jullie. Deze info staat ook op de website hier.
Tevens wordt aan deze clubs gevraagd om minstens één 1-minuutfilm te maken voor het nab
2.0 FilmFest in het najaar, in clubverband of van een individueel lid. Het FilmFest is dit jaar op
15, 16 en 17 november… Dus aan de slag!

De SunnyBag EXPLORER+
Eén ding dat onze apparatuur altijd nodig heeft, is elektriciteit.
Die wordt meestal door een batterij geleverd. Deze moeten we
dan van tijd tot tijd opladen. Maar hoe dikwijls is ze aan een
nieuwe lading toe? Hiervoor is er een charmante oplossing die
door crowdfunding tot stand kwam. SunnyBag zorgde voor
een geïntegreerde oplossing: een rugzak voor onze camera
en laptop met ingebouwde zonnecellen. De Solar backpack
EXPLORER+ is een 15 liter grote rugzak die zo in te delen is
als cameratas. Er past bovendien nog een 15 inch laptop in.
Hij is voorzien van een 6W sterke zonnecel met een USBaansluiting. Deze zonnecel is afneembaar en kan dus ook
zonder de rugzak gebruikt worden.
De producten van SunnyBag kunnen rechtstreeks op hun site besteld worden, maar ook op
amazon.de worden ze aangeboden. De richtprijs is 80 € zonder verzendkosten.

Mocht je niet direct een nieuwe tas nodig hebben, kan je ook
een losse zonnecel kopen die je op eender welke tas kan
aanbrengen. De SUNNYBAG Leaf+ is een zonnecel die zo
gemaakt is dat je ze moeiteloos aan een tas of rugzak kan
bevestigen. Deze laatste word voor 100 € aangeboden via
dezelfde bronnen. (cg)

e-Learnings voor videofilmers
1- Bij de keuze van een statief
Een driepootstatief, zowat het meest gebruikte type, is vaak het minst besproken onderdeel uit
je arsenaal aan materiaal. Indien je er zorg voor draagt, zal een driepoot waarschijnlijk je hele
filmcarrière meegaan… Op voorwaarde van de juiste keuze te maken, anders wordt het een
ergernis tot vervelens toe. De eerste vraag is waarvoor moet het statief dienen? Lees verder
hier.
2- Een camera voor documentaire makers
Waar moet je op letten als je een camera wil aanschaffen hoofdzakelijk voor het maken van
documentaire films en/of reportages? Een grote of een kleine sensor? Daar begint het mee,
maar dat is niet alles. Lees verder hier.

1-minuutfilmwedstrijd van FACINEB
Op 1 juni 2019 om middernacht worden de inschrijvingen voor de 1-minuutfilmwedstrijd van
FACINEB afgesloten. Ter herinnering, uit de ingezonden films worden de twee films gekozen die
België zullen verdedigen op de World Minute Movie Cup, ingericht door UNICA, in Zeist,
Nederland in de laaste week van augustus. Alle landen die lid zijn van UNICA, mogen 1 of 2
films van maximum 1 minuut insturen voor deelname aan de competitie. Het publiek kiest de 3
beste films uit 16 gepreselecteerde films.
Inschrijven kan alleen via de Facineb-website waar ook het volledige reglement kan worden
geraadpleegd.

nab 2.0 FilmFest 2019
Het is nog vroeg maar noteer alvast de data voor de tweede editie van het nab 2.0 FilmFest, het
weekend van 15, 16 en 17 november, terug in CC De Mastbloem in Kruisem.
Het inschrijfformulier komt on-line vanaf september, nog even geduld.

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.

