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Voorwoord.
Succesvolle weken achter de rug… en er komt nog meer !
Twee maanden voorbij in het jaar 2015 en onze club mag terugblikken op enkele geslaagde
bijeenkomsten.
Na onze succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst zijn we recht op onze Filmgala afgestevend en
dat werd een echte topper. Met niet alleen veel films, maar vooral veel uitstekende films en
dito quoteringen. Zeer terecht overigens.
In deze Filmbode lees je alles over die voorbije activiteiten, de uitslag van het Festival en wat
daar uit volgt zoals deelnames aan provinciale en andere wedstrijden.
Maar een zeer, zeer, zeer belangrijke activiteit volgt nog op 15 maart in de Schouwburg van
Ter Vesten : de Gala van de BFV.
Natuurlijk wist je dat en ’t is daarom dat er al maanden een knoop in je zakdoek ligt.
Op zo’n Gala wil je natuurlijk niet ontbreken. Maar je komt natuurlijk niet alleen. Laat zoveel
mogelijk vrienden, kennissen, familieleden of wildvreemden van de rijke BFV-oogst 2015
genieten. Overtuig hen van naar de Gala te komen. Je bewijst er de clubkas een dienst mee,
maar je bewijst er de kijker nog een grotere dienst mee : een schitterende filmnamiddag in
het mooie theater van Ter Vesten.
De oogst 2015 van BFV is een grand cru ! Geniet ervan.

Roland Van Kemseke
Zondag 15 maart 2015
14.30 uur.

35e FILMGALA
met
een selectie uit de beste films
van de leden
in het
Cultuurcentrum

“Ter Vesten”
in 9120 Beveren

Kaarten in voorverkoop 5,00 €
Aan de kassa 6,00 €

Inlichtingen: 03.775.44.38
Voorverkoop kaarten: tel. 03.775.39.13

Wat voorbij is.
Op vrijdag 9 januari zijn we het nieuwe
kalenderjaar begonnen met onze traditionele
Nieuwjaars vergadering, de enige die niet op
de 2e of 4e donderdag van de maand wordt
georganiseerd, maar op de dag na de 2e
donderdag van het nieuwe jaar. Even
traditioneel zijn daar da partners bij uitgenodigd
om het glas te heffen op het komende jaar en
iets te verorberen. En vermits goede tradities
niet echt veranderd moeten worden, hebben
we ook in 2015 een kaasschoteltje met een
glaasje wijn genuttigd.

Maar we zouden natuurlijk geen filmclub zijn moesten we alleen maar
wat kussen en een glas drinken. Er werd naar 2 films en 2 digireeksen
gekeken over de voorbije daguitstap naar Mechelen. Na het werk van
Alex, Nick, Roland en Roald zullen een aantal van de afwezigen op die
clubuitstap ingezien hebben dat ze ongelijk hebben gehad door er niet
bij te zijn. Maar in 2015 komt er een herkansing. Zodus…
Op de Nieuwjaars vergadering wordt door een onschuldige hand de
projectievolgorde uitgeloot voor het komende Clubfestival.
Ondertussen kennen we daarvan al niet alleen de projectievolgorde,
maar ook de uitslag van het festival. Lees verder in deze Filmbode.
Op donderdag 22 januari, een dikke week vóór het Clubfestival kregen we een allerlaatste
voorprojectie. Nick, Fabienne, Pierre, Werner en Irma wilden nog eens graag hun film
bekijken en horen of er nog bepaalde zaken konden rechtgezet worden. En hoewel een
dikke week nu geen zee van tijd is om essentiële zaken te veranderen of bij te werken, is het
toch nog een voldoende tijd om details te verbeteren.
Er kwam een goede respons uit de zaal. Heel wat nuttige tips werden meegegeven aan de
deelnemers.
Op zaterdag 31 januari kreeg ons Clubfestival zijn verloop. De opkomst was omgekeerd
evenredig met het aantal deelnemende films. Over het aantal deelnemende films konden we
allerminst klagen. Over het aantal aanwezigen …. juist ! Maar wie er niet was, komt toch
naar de Gala. Dat is dan ook goed.
Niet alleen de kwantiteit was er, beslist ook de kwaliteit. Logisch dat BFV een uitgebreid
deelnemersveld naar de provinciale wedstrijd mag sturen.
Op 10 februari woonde een grote delegatie van onze club de feestelijkheden naar
aanleiding van 20 jaar BOKS bij. Wij waren daar door die vereniging op uitgenodigd omdat
de film van Fabienne over stofwisselingsziekten en de werking van BOKS een belangrijk
hoofdstuk van die feestvergadering vormde. Die uitnodiging werd door de aanwezige leden
van BFV zeer naar waarde geschat.
Anderzijds is het voor ieder die de werking van BOKS en de enorme inzet van de
initiatiefnemers tot het oprichten van deze patiëntenvereniging kent, een logische geste om
met onze aanwezigheid onze waardering voor hun werk uit te spreken.

Op 12 februari keken we samen de juryverslagen in van de
deelnemers die aanwezig waren op de clubavond. Vlug
bleek dat niet alle verslagen even duidelijk leesbaar waren,
maar met verenigde krachten kon van iedere film de
conclusies van de jury kenbaar gemaakt worden. En had de
jury gelijk? De ene denkt van wel, de andere zegt van niet.
Aansluitend presenteerde Roger Vounckx een aangepast
schouderstatief voor het gebruik bij een videocamera, de
Caruba CSG-A1. Wie nog op zoek is surft naar
www.camerawarehouse.be onder de rubriek Rigs en
Flycams. Kostprijs vandaag 95,00
Op 26 februari stond de avond in het teken van kleurencorrectie. Marc had het geheel
voorbereid en met twee beamers die hun beelden naast elkaar schenen werd uitgelegd hoe
dat allemaal in zijn werk gaat.
Wilden de beelden misschien laten uitschijnen dat het allemaal niet veel om het lijf heeft, de
uitleg was toch niet van de eenvoudigste en het uitvoeren nog minder.
Toch was het een boeiende avond. Zoals een van de aanwezigen achteraf zei, ook al pas je
dit later allemaal niet (of in light-versie) toe omdat jouw apparatuur veel bescheidener is of
omdat die ingewikkelde toestanden iets boven jouw petje gaan, ’t was toch interessant van
het allemaal eens te horen en zien uitleggen.
Verder hebben we kunnen vaststellen dat de klankband van Werners film goed is aangepast
en dat de commentaar nu uit de twee boxen komt.
Tenslotte heeft Nick een mini-camera met een hele reeks attributen aangeschaft en hij heeft
er zelfs al proefopnamen mee gemaakt. De bewijzen kwamen op het scherm.

Wat komt.
Op donderdag 12 maart 2015. Videofilm is niet filmen op video. We werken nog te veel in
de filmstijl met pellicule.
Op donderdag 26 maart 2015. Wat is “You tube” en “Vimeo” en hoe werken wij hiermee?
Wat zijn de voorwaarden?
Op donderdag 9 april 2015. Opbouw, analyse en bespreking van reisfilms.
Op donderdag 23 april 2015. Als gast krijgen we Werner Haegeman. Een avond die geen
enkele cineast mag missen!
Op donderdag 14 mei 2015 is er GEEN clubavond wegens feestdag. Wie toch komt staat
voor een gesloten deur!
Op donderdag 28 mei 2015 houdt Alex Vervoort een retrospectieve van zijn films. Maar het
zal niet enkel blijven bij projecteren, ook gaan we het hebben over de voorbereidingen, de
anekdotes, enz.
Op donderdag 11 juni 2015 brengt Roald Roos ons “Humor in de film”.
Op donderdag 25 juni 2015 Projectie van films opgenomen in clubverband door Roger
Vounckx. Iedereen welkom. De partners worden mee uitgenodigd.
Een clubuitstap die in voorbereiding is en vermoedelijk zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni
of zaterdag 4 juli 2015.

Clubleven
Het kwartiertje.
Een nieuwigheid op de clubavonden zal “Het kwartiertje” zijn. Wat bedoelen we daarmee?
Elke clubavond begint met de verwelkoming en mededelingen door de voorzitter, eventueel
aangevuld door mededelingen van de secretaris. Aanvullend zullen we vanaf vandaag hierop
aansluitend 15 à 20 minuten vrijmaken voor uitwisselingen. Deze uitwisselingen gebeuren
door de leden en kunnen het voorstellen zijn van een nieuw aangekocht toestel, een ervaring,
tips, het bespreken van een filmisch item, enz. Eveneens specifieke vragen stellen kunnen
tijdens deze korte periode. Het kwartiertje wordt enkel gehouden tijdens de klassieke
clubbijeenkomsten en niet tijdens bijeenkomsten met een gast of clubbezoek. Evenmin
houden we het kwartiertje tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en de laatste vergadering van het
clubseizoen.
“Het kwartiertje” is dus geen privilege van bestuursleden maar richt zich tot iedereen.
U neemt toch ook deel!

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Eerlijk gezegd, we hadden het niet verwacht. Een grote opkomst van leden
en partners die het nieuwe jaar inzetten met een drankje en een hapje.
Toch zijn er nog altijd een aantal leden die we nog nooit mochten
begroeten op de eerste clubavond van het jaar. Zij weten ook niet wat zij
missen!
Wij hebben het alleszins gehad. De openingstoespraak van de voorzitter
die de start van de gezellige avond inzette met het heffen van het glas met
of zonder bubbels maar wel met de goede voornemens mooie films te
maken in 2015.
Meteen werd het tijd om de glinsterende folies van
de kaasschotels te verwijderen en de aroma’s van
de verscheidenheid van kaas op te snuiven. Het
duurde niet lang of iedereen zat te smullen van de
heerlijkheid des levens. Lekkere kazen vergezeld
van het Franse brood en sneetjes roggeverdomme
en daarbij nog een heerlijk glaasje rode of witte
wijn. Wie zou het niet lusten?
Tijdens deze bijeenkomst
is het ook een traditie dat
we de volgorde van projectie bepalen voor het komende
clubfestival. Een groot aantal films werden ingeschreven door de
leden van de Beverse Film- en Videoclub en de Waaslandse
Videoclub Temse. Het waren er maar liefst 16 waaronder 5
éénminuut films. Iedere film kreeg zo zijn plaatsje op de timinglijst.
Na het administratief labeur kregen we uiteindelijk de eerste
beelden op het witte doek.
En daarvoor zorgden Roald Roos, Roland Van Kemseke, Nick
Peeters en Alex Vervoort. Met de huidige digitale techniek
brachten de vernoemde leden videobeelden en fotoreportages
van de laatste clubuitstap naar Mechelen. Een aangename
retrospectieve voor de deelnemers en weer een weergave wat er gemist werd voor diegenen
die niet deelnamen.

En dan werd het hoogtijd voor de lekkerbekken. De taarten waren
in aantocht. Iedereen kon zijn keuze maken en de portie samen
met een kopje koffie of thee degusteren.
En dit jaar mochten we zoals vorige jaren weer op een team dames
rekenen voor glazen, tassen, borden enz. af te wassen die we
gebruikt hadden. Onze hartelijke dank!
Meteen werd het officiële einde van de bijeenkomst bereikt. De
avond werd verder gezet met een glaasje wijn of zelfs een glaasje
water want de vrienden van BOB hielden een oogje in het zeil. Aan
alles komt een einde en geleidelijk verlieten de deelnemers het
gezelschap om huiswaarts te keren.

Alex Vervoort
Clubfestival 2015 Beverse Film- en Videoclub
Het gemeenschappelijk clubfestival Beverse
Film- en Videoclub en de Waaslandse
Videoclub Temse editie 2015 is voorbij. De
films zijn beoordeeld en de negen films van de
BFV en de zeven van de WVCT kregen een
quotatie mee van de jury. Want zo was het,
iedereen koos voor competitie of wedstrijd.
Dat we een goede jury hadden kan niemand
betwijfelen. We konden Rudy Willox, Raf De
Munck, Paul Lacroix, Daniël De Vetter en Paul
Amand aan de jurytafel krijgen, mensen met
heel wat ervaring zowel op amateur als
professioneel gebied.
Na de ontvangst van juryleden mochten de voorzitters van beide clubs het startlint
doorknippen en konden we stipt om 13:40 uur aan de projecties beginnen.
We kregen een zeer afwisselend programma. Langere films afgewisseld met éénminuut films
en producties van de bevriende WVC Temse met deze van onze BFV.
Door het grote aantal ingeschreven films en de nodige projectietijd werden we tevens
verwend met projecties na het avondeten.
En zij die opteerden voor deelname aan het dinertje in het restaurant De Grote Geule werden
daar ook verwend. Een aperitiefje, wel uit eigen beurs, een proevertje van de chef en een
driegangen menu gevolgd met koffie of thee versterkt met een wijntje of een biertje werd door
iedereen gesmaakt. Het leek wel de Bourgondische Film- en Videoclub. En daar is niets mis
mee. Het was dan ook tijdens deze uurtjes dat er reeds heel wat deelnemers die de quotatie
van hun film kenden overlegden met hun disgenoten.
Na de avondprojectie beschikte elke deelnemer over de nodige quotaties die we hier nog
even voor onze clubdeelnemers in volgorde van projectie meegeven.
Waterrijk Brazilië van Werner Vercauteren
Een indruk-wekkend stukje Côte d’Azur van Marc Huygelen
Stille schoonheid van Pierre Van Houcke
Camino Inka van Irma De Moor
Gallia Narbonensis van Nick Peeters
Natuur in de stad – Klein Zwitserland van Roald Roos
Het DNA doolhof van Fabienne De Groote
De sluier opgelicht van Jean Averals
Etters van Jean Averals

BRONS PLUS
ZILVER
ZILVER
ZILVER PLUS
ZILVER PLUS
GOUD PLUS
GOUD
BRONS PLUS
BRONS

Laureaat werd Roald Roos met zijn film “Natuur in de stad – Klein Zwitserland” Hij behaalde
met 144 eenheden GOUD PLUS. Omgerekend naar het klassieke puntenstelsel betekent dit
87 punten. Proficiat Roald.
Maar ook aan alle andere deelnemers een proficiat. Want denk eraan eerst of laatst, het is
de deelname die telt!

Alex Vervoort

Centrum Voor Beeldexpressie - CvB

Kortfilmfestival Ciné Public 2015
Een absolute must voor filmliefhebbers!

Zaterdag 14 maart 2015
Cinema Zuid Antwerpen
Met presentator Jan Verheyen
Een professionele jury met Frank Van Mechelen (regie), Pierre De Clercq (scenario), Michel
Bisceglia (soundtrack), Lou Berghmans (camera) en Dieter Diependaele (montage).
165 inzendingen, 16 laureaten, 7 prijzen
Wie worden de winnaars van 2015?
Kom het ontdekken op Ciné Public!
Meer info op www.beeldexpressie.be.
Toegang: 5 euro

Vereniging Amateurscineasten Oost-Vlaanderen - VAKOV
De Vakov wedstrijd 2015 vindt plaats op 18 en 19 april 2015 in het
Museumtheater, Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Men zal kunnen inschrijven
voor de categorieën fictie en non-fictie.
De gala vindt in dezelfde locatie plaats op zondag 10 mei 2015.

Filmforum Oost-Vlaanderen Gespreksforum voor en door cineasten.
Maandag 16 maart 2015
20:00 tot 22:00 uur
Lokaal Film- en Videoclub Ovaki, Ham 139, 9000 Gent
Gastsprekers zijn Ward De Waele met film “Malchance” en Piet Meersschaut met film
“Chopin”.
Info en inschrijvingen
Deelname aan Filmforum is gratis, maar inschrijven is verplicht via Centrum voor
Beeldexpressie, vorming@beeldexpressie.be of 03 289 12 05.

Zaterdag 28 maart 2015. Cursusdag “Color grading en kleurcorrectie”.
Van 09.00 tot 17.00 uur.
De lesgever is Johnny Ressen.
Basis van colormetrie (kennis van kleuren en kleurenspectrum)
Belang van witbalans
Verschil tussen kleurcorrectie en colorgrading
Voorbeelden
Demo met een colorgrading programma
Lokaal Videoclub Evergem, Hekstraat 7 in 9940 Evergem.
S 'middags eten in het Elsoschuurken
* Wie over een laptop beschikt is het ten zeerste aan te raden deze mee te brengen
Zaterdag en zondag 18 en 19 april 2015. VAKOV wedstrijd in het Museumtheater,
Zwijgershoek in 9100 Sint-Niklaas
Zondag 10 mei 2015. VAKOV gala in het Museumtheater,
Zwijgershoek in 9100 Sint-Niklaas.
Zaterdag 10 oktober 2015. Cursusdag “Moderne cameratechnieken” in Eeklo.
Filmen met een "action camera" go pro of een drone
Het gebruik van een slider, crane, dolly en het combineren ervan
Zaterdag 24 oktober 2015: VAKOV alternatief bij de Oost-Vlaamse Amateur Kineasten
OVAKI Ham 139 in 9000 Gent.
Verdere info volgt.

Vlaamse Amateur Cineasten - VAC
Videofestival VAC
Zondag 24 en maandag 25 mei 2015.
Filmfestival van de Vlaamse Amateur Cineasten (VAC)
in het “Cultuurcentrum Mechelen” Minderbroedersgang 5
in 2800 Mechelen.
Telkens van 14:00 tot 19:00 uur.
Zondag namiddag Fictie

Maandag namiddag non-fictie

Prijsuitreiking telkens om 20:00 uur.
Meer info: www.vac-film.be

Oproep

We kregen van Roland Van Kemseke de oproep om leden die gefungeerd hebben als jurylid
op een wedstrijd of festival deze op te nemen in De Filmbode. Ook geldt de oproep aan
leden die deelnemer waren aan een wedstrijd of festival en er in de prijzen vielen.
We vinden dit een uitstekend idee. Vanaf volgende editie zullen wij deze berichten opnemen
in een afzonderlijke rubriek. Echter daar is medewerking voor nodig!!! Daarom nodigen wij
elk lid dat hiervoor in aanmerking komt zijn gegevens aan het secretariaat te bezorgen.
Wij rekenen op Uw medewerking!!!

Het schrijvershoekje
Onze Beverse filmclub op de viering 20 jaar Boks
0p dinsdag 10 februari vond de viering van 20 jaar BOKS plaats. BOKS staat voor Belgische
organisatie voor kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte. Voor mij waren er
heel wat bekenden, zoals enkele kinderen met een metabole of stofwisselingsziekte,
vergezeld van hun ouders, het Bestuur van Boks, het medisch team van het UZA en zelfs
onze filmclub ontbrak niet op het appel.
Prins Laurent, beschermheer van Boks,
had zich verontschuldigd door ziekte,
maar Davy Brocatus en Jeron Dewulf
namen het BV-schap voor hun rekening.
Zij zijn peter van Boks.
De avond werd luid aangekondigd door
de Belleman.

Daarna opende Lut De Baere, de voorzitster
van Boks officieel de avond. Twintig jaar
geleden richtte zij deze organisatie op, laten we
zeggen uit onmacht. Ze vond nergens gehoor
voor het ziektebeeld van haar kinderen. BOKS
is na al die jaren uitgegroeid tot een steunpilaar
voor patiënten en familieleden van patiënten
met deze zeldzame ziekte.

Zoals jullie weten, maakte ik, een film
hierover. Ik was verheugd dat zoveel leden
aanwezig waren. Bij de voorstelling hoorde
ik in de zaal “oh, dat ben ik”, tot het roepen
van enkele namen, tot een lach en een
traan.
Roald en ikzelf, kregen een kleine attentie
voor het harde labeur, maar wat ik met veel
voldoening heb gedaan. Ik ben dankbaar
voor alle moedige kinderen en volwassenen
die ik deze periode heb mogen volgen.
Ik draag ze voor altijd in mijn hart. Het was
een verrijking om met mensen te werken
die heel ziek zijn en toch nog zo positief in het leven staan.
Ondertussen werd mijn film ook vertoond op zeldzame ziektedag in het UZA en daar was wel
een vertegenwoordiging van onze Koninklijke familie, namelijk prinses Astrid.

Na het zware blok voor de pauze, werd
het tweede deel opgeluisterd door de
Improfeten. Improvisatietheater
gebracht door het team van foute
vrienden. Het woord Boks stond
centraal in hun optreden, maar dat kon
gaan van boksen, tot een kinderbox tot
de organisatie zelf. Deze mannen zijn
echte woordkunstenaars. Ik hoorde
meermaals zeggen dat het een
geslaagde avond was, zodus iedereen
tevreden naar huis.

Fabienne De Groote

De film “DNA doolhof” van Fabienne wordt vertoond
op de 35ste Filmgala van de Beverse Film- en Videoclub
op zondag 15 maart 2015 om 14:30 uur.
In het Cultuurcentrum Ter Vesten in 9120 Beveren

Aankondigingen.
Aankondiging van de Videoclub Evergem vzw.
Hallo, op maandag 13 april 2015 hebben we Ronny Claus te gast bij ons in de club.
Ronny komt ons vertellen over het filmen met een drone, een actioncamera (go pro) en
dynamische camera.
Iedereen is van harte welkom, geef wel graag een seintje als jullie met meerdere personen
zouden komen, dan kunnen we het lokaal gepast klaarzetten.
Met vriendelijke groeten,
Daniel De Vetter, voorzitter raad van bestuur v.z.w. Videoclub Evergem
mail: daniel@videoclubevergem.be - gsm: +32495773153
Aankondiging van Casapen.
Beste filmliefhebbers,
Op dinsdag 10 maart 2015 heeft in het clublokaal van de Casablancaclub “Casapen” de
voorstelling plaats van de nieuwe generatie Casablanca 4 montage systemen.
Alle geïnteresseerden in het Casablanca montage systeem worden hierop uitgenodigd.
Tot eind Maart zijn er speciale aanbiedingen op deze nieuwe systemen .
Waar ? Lokaal : ’t Centrum, Osylei 43 in 2640 Mortsel Aanvang 20:00 uur.
Met vriendelijke groeten, André Van Bastelaer Casapen (Gewezen lid BFV)
Info: vab.an@base.be

Knoop in de zakdoek.

Zondag 15 maart 2015.
35ste Filmgala van de Beverse Film- en Videoclub in het CC Ter Vesten
in 9120 Beveren.
Maandag 16 maart 2015.
VAKOV filmforum bij videoclub OVAKI in Gent.
Info: www.vakov.be
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015.
57ste Provinciale Filmwedstrijd WEVAC in het GC De Bunder in 8890 Moorslede.
Info: www.wevac.be
Zaterdag 28 maart 2015.
VAKOV cursusdag “Color grading en kleurcorrectie”.
Info: www.vakov.be
Zaterdag 28 en zondag 29 maart 2015.
Provinciale wedstrijd Bracina in 3140 Keerbergen.
Info: www.bracina.be
18 en 19 april 2015.
Provinciale wedstrijd VAKOV 2015 in het Museumtheater, Zwijgershoek 14
in 9100 Sint-Niklaas.
10 mei 2015.
Galaprojectie met prijsuitreiking Provinciale wedstrijd VAKOV in het
Museumtheater, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.
5 tot 13 september 2015
UNICA festival in Sint-Petersburg in Rusland. Het congres vindt plaats in het
Film Center “Rodina” in de Karavannayastraat 12 Sint-Petersburg.
Meer info: www.unica-web.com
Zaterdag 10 oktober 2015.
VAKOV cursusdag “Moderne cameratechnieken” in Eeklo.
Zaterdag 24 oktober 2015.
VAKOV alternatief bij videoclub OVAKI in Gent.

Beverse Film- en Videoclub
www.beversevideoclub.be
De Beverse Film- en Videoclub is een vereniging die 40 jaar bestaat!
Heel wat leden hebben een rijke ervaring met opname, montage, realisatie, enz.
van videofilms.
Mocht u belangstelling hebben voor dit hobby, dan waarderen wij Uw bezoek graag.
De club vergadert iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand.
In de maanden juli en augustus is er geen bijeenkomst.
Afwijkingen op de vergaderkalender (feestdagen of buitenactiviteiten)
worden tijdig meegedeeld aan de leden op clubavonden en via het clubblad.
Activiteiten.
Tal van onderwerpen bespreekt men op clubavonden.
Opname met de camera.
Montage met pc of Cassablanca.
Bespreking van montageprogramma’s zoals AVID Studio en Adobe Première.
Bespreking van tekst en geluid bij de film.
Bespreking van door de leden gemaakte films.
Bezoek van en aan andere bevriende clubs uit het ganse Vlaamse landsgedeelte
en daarbuiten.
Bespreking en projectie van niet professionele films wereldwijd.
Begeleidingen door ervaren gastsprekers.
Inrichten van cursussen.
Uitgifte van het tweemaandelijks clubblad “De Filmbode” met alle clubinformatie.
Andere activiteiten.
Jaarlijkse galaprojectie in het CC “Ter Vesten” in Beveren van films door de leden gemaakt.
Opdrachten waar men de theorie in de praktijk kan omzetten.
Waar?
In het ontmoetingscentrum “t’Klooster” in Beveren (Vrasene) Nieuwe baan 6.
Aanvang?
Te 20:00 uur stipt.
Contactadres.
Secretaris Alex Vervoort Tel. 03 775 44 38
E-mail: alexander.vervoort@telenet.be
Website
www.beversevideoclub.be
Club aangesloten bij.
CVB – Centrum voor Beeldexpressie – www.beeldexpressie.be
VAKOV – Vereniging van Amateurkineasten uit Oost-Vlaanderen – www.vakov.be
Gemeentelijke Cultuurraad Beveren – www.beveren.be
Bankrekening.
(IBAN) BE 68 0014 4691 3634
(BIC) GEBA BE BB
ten name van de Beverse Film- en Videoclub
Belangstelling?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Vereniging erkend door:

