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Woordje van de voorzitter

‘t Is weer zover.
Na een verdiende vakantie kunnen we het werkjaar 2015-2016 aanvatten met veel goede moed.
Maar vooraleer we dit filmseizoen starten wil ik iedereen danken: leden, bestuur, sponsors en sympathisanten die hebben meegewerkt zodat we de zeer mooie resultaten konden behalen vorig seizoen.
Hopelijk was de verlofperiode een bron van inspiratie voor het maken van een nieuwe film. We zijn
benieuwd naar het resultaat.
Een nieuw filmseizoen staat voor de deur vol van nieuwe ideeën, vol van verwachtingen. We hopen
alvast op interessante en leerrijke vergaderingen.
Maar we starten met een primeur.
Op de vergadering van oktober zouden zoveel mogelijk leden willen uitnodigen die ons in de loop
van de jaren, door omstandigheden hebben verlaten en dit volledig vrijblijvend.
Niet met de bedoeling om deze leden opnieuw aan te sluiten, maar voor een gezellige babbel en om
ze te tonen wat wij in de voorbije jaren hebben gepresteerd.
Wij nodigen onze leden allen uit om volgende vrijdag samen het nieuwe seizoen op te starten. Dit
doen we natuurlijk met heerlijke bubbels aangeboden door het bestuur op het nieuwe filmjaar.
Tot vrijdag 18 september

Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 9 juni 2015
Gaston Dierick		

“Myanmar”

Dit jaar was de bestemming van onze wereldreizigers, Gaston en zijn vrouw, Myanmar het vroegere Birma.
Een trip beginnende in het Noorden bij de bergvolkeren, in het midden de drijvende dorpen op
het Inle meer tot het zuiden de duizenden tempels van Bagan.
Gaston had al een voorselectie gemaakt naar bruikbaar materiaal, alsook beelden met een gelijk
item gegroepeerd.
Zoals we zagen beschikt Gaston over zeer mooie stabiele kleurrijke beelden.
Nu komt het moeilijke werk om hiervan een boeiend geheel te maken.
Met de nodige tips van de leden kan Gaston al een eerste indeling maken wat onderwerpen
betreft, vervolgens, het moeilijkste, zijn de juiste beelden selecteren.
De mooiste beelden zijn daarom niet noodzakelijk de juiste beelden m.a.w. een beeld waar er iets
in gebeurd zegt soms meer dan een mooi stilstaand plaatje.
We zijn al benieuwd naar het verdere resultaat in september!

Walter Decock		

“Vendres”

In Vendres heb je het jaarlijks traditioneel feest van de schapen vóór ze de hogere gelegen weiden terug opzoeken: “Fête de la Transhumance”.
Een afgewerkte film, waarin een interview met een plaatselijke persoon deze reportage nog iets
extra geeft.
Tip van Walter: via internet “Festiviteiten traditionele feesten Frankrijk” kan je zien waar en wanneer zulke feesten zich voordoen. Hierop vind je eventueel inspiratie om een nieuwe film te
maken.

Gilbert Crevits

1 minuut film

“Omleiding”

Gilbert Crevits

1 minuut film

“Probleem!”

Gilbert
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Computer
witbalans herstellen in Adobe Premiere Pro deel 1
Video opgenomen met een camera waarvan de witbalans niet correct is ingesteld levert beelden
op met een bepaalde kleurzweem. Adobe Premiere Pro kent verschillende effecten om dit probleem te corrigeren. In dit deel aandacht voor de effecten Auto Color en Fast Color Corrector.
Het constateren van een verkeerde witbalans in de video gaat u waarschijnlijk doorgaans
makkelijk af. U kijkt naar de video en ziet meteen dat er iets aan de hand, omdat de kleuren van
de video er niet gebalanceerd uitzien. Constateren van grote verschillen is eenvoudig, maar wanneer de afwijking minimaal is, is een meetinstrument noodzakelijk om het verschil aan te tonen.
De RGB Parade is het meetinstrument dat u gebruikt om een foute witbalans te herkennen en te
corrigeren.
Klik in Premiere Pro op de toetsencombinatie Alt + Shift +3 om over te schakelen naar de Workspace Color Correction. Plaats een videoclip op de tijdlijn; het beeld verschijnt in de Program
monitor. Onder de Program monitor staat de referentie monitor. Klik in die monitor op het
sleutel-icoontje naast de witte tijdcode en kies uit het menu RGB Parade.
De RGB Parade toont in een waveform de individuele kleursignalen rood, groen en blauw. Elk
kleursignaal representeert het hele videobeeld van links naar rechts. De verticale schaal geeft
de intensiteit van de kleur weer op een schaal van 0 tot 100 IRE. De ondergrens (0) representeert
zwart, de bovengrens (100) wit.

afbeelding 1

afbeelding 2
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In een gebalanceerd shot liggen de levels van de individuele kleursignalen min of meer gelijk
aan elkaar. Natuurlijk zijn er verschillen als een specifieke kleur prominent aanwezig is. Dat neemt
echter niet weg, dat bij witte of zwarte gedeelten de levels gelijkwaardig moeten zijn, omdat wit
en zwart (en ook grijs) gelijke hoeveelheden bevatten van elk kleursignaal. Vergelijkt u afbeelding 1 en 2 maar eens met elkaar. In afbeelding 1 is het witte kussen ook wit en dat kunt u aflezen
in de RGB Parade omdat de bovenste gedeelten van elk kleursignaal op dezelfde lijn liggen. In
afbeelding 2 is dat niet het geval.
Auto color
De eerste stap die u bij het corrigeren van de
witbalans is door het origineel te controleren
door naar het beeld en de RGB Parade te kijken.
Door naar het beeld te kijken van afbeelding 3,
kunt u constateren dat deze te rood is. Het wit
van de latten achter de telefooncel heeft een
rode zweem. Dit duidt er op dat de kleursignalen aan de bovenkant in de RGB Parade niet
gelijk liggen. Het grijs van de telefooncel is niet
grijs. In de RGB Parade kunt u dit zien aan de
sterkte van elk kleursignaal aan de linkerkant
in het midden. Om grijs te krijgen moeten die
op lijn liggen. Als laatste kunt u kijken naar de
onderkant van de RGB Parade. De kleursignalen
liggen daar ook niet op gelijke hoogte, waardoor zwart niet echt zwart is.

afbeelding 3

Een snelle methode om kleuren te corrigeren is om het effect Auto Color te gebruiken. Dit effect
wordt direct actief zodra u het op een videoclip sleept. Met automatische kleurcorrectie wordt de
videoclip voor een groot gedeelte gecorrigeerd, maar zelden gaat dit volledig goed.

afbeelding 4

Kijkt u maar naar afbeelding 4. Het beeld is duidelijk nog te rood. In de lichtere gedeelten wordt
het rood afgekapt en in het midden en onderste gedeelte komen de kleursignalen weliswaar
dichter bij elkaar, maar het is niet optimaal. U kunt de correctie nog beïnvloeden door de parameter van Auto Color Snap Neutral Midtones aan te vinken waardoor de Midtones (grijstinten) van
elk kleursignaal nog iets dichter bij elkaar komen. Met de parameter Black Clip versterkt u alle
kleursignalen in de donkere gedeelten, waardoor de kleurzweem in de donkere gedeelte minder
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opvalt en het beeld meer contrast krijgt. Door de parameter bij White Clip te gebruiken zou u
elk kleursignaal kunnen versterken in de lichte gedeelten. De lichtere pixels in het beeld worden
daardoor lichter maar niet witter. Ondanks het matige resultaat kan Auto Color in het begin nuttig zijn handig om vertrouwd te raken met de werking van de RGB Parade.
Fast Color Corrector
Het effect Fast Color Corrector biedt u meer ruimte om de witbalans te herstellen. Sleep dit effect op een videoclip en open het in
de Effect Controls (afbeelding 5).
Klik op het pipetje bij White Balance en klik daarna op iets wit
in het beeld. Het beeld wordt iets bijgesteld door de tegenovergestelde kleur te versterken. Hoeveel er wordt versterkt kunt u
aflezen onder het kleurwiel bij Balance Magnitude. In het kleurwiel
wordt deze versterking aangegeven door de lengte van de zwarte
lijn met aan het uiteinde het witte bolletje. De richting van de lijn
wordt aangegeven door de Balance Angle en bepaalt de kleur van
de tegenovergestelde kleur. Door nu te spelen met de waarden bij
Balance Magnitude en Balance Angle en door te kijken naar de RGB
Parade, kunt u de kleursignalen ten opzichte van elkaar verleggen.
In ons voorbeeld, afbeelding 6, hebben we naar het grijs van de
telefooncel gekeken. Door die waarden gelijk te leggen komen we
al tot een redelijk resultaat.
Een nadeel van het ten opzicht van elkaar wijzigen van de kleursignalen is, dat door het terugbrengen van het rood, het groen en
blauwe kleursignaal worden verhoogd. In ons geval zorgt dit voor
afbeelding 5
een flets beeld. Dit is nog enigszins te corrigeren door de input
levels van Black en Gray op te geven. Klik op het pipetje naast Black Level en klik op het donkerste
gedeelte in het beeld. Alle kleursignalen worden nu zo goed als mogelijk uitgelijnd op de nullijn
van de RGB Parade. Klik als laatste op het pipetje naast Grey Level en klik op iets grijs in het beeld.
Dit zorgt ervoor dat de midtones worden uitgelijnd rond de 50 IRE lijn van de RGB Parade. Het
resultaat ziet u in afbeelding 7.

afbeelding 6

afbeelding 7

De witbalans is beter gecorrigeerd dan bij het gebruik van Auto Color, maar is nog steeds niet optimaal. In ons geval zit er nog te veel rood in de lichte delen van het beeld. In het volgende deel
zullen we u twee geavanceerdere technieken uitleggen om de witbalans te herstellen.
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WEVAC
WEVAC-alternatief
WEVAC Alternatief is een filmfestival voor cineasten die tussen 70 en 74,8 % behaalden
op de Provinciale WEVAC-wedstrijd 2014.
Voor onze club doet Hubert POUILLIE mee met zijn film “In de voet van de laars”, zijn
film over het zuiden van Italië.
In het zuiden van Italië zijn er behalve de regio Campania met het bekende Pompeiï
nog andere regio’s die tot op heden toeristisch weinig bekend zijn.
Zijn film wordt vertoond om 10u39.
Deze wedstrijd gaat door in CC De Bunder in Moorslede op zaterdag 26 september.
Aanvang om 10u30, einde voorzien om 18uur.
De toegang is GRATIS.
De volledig timing kunt u terugvinden op de site van WEVAC

De Gouden kat
Cinypra festival van de Gouden Kat
De “Gouden Kat” is een jaarlijkse filmwedsrijd georganiseerd door Cinypra. Iedere WestVlaamse filmclub stuurt zijn beste film en deze wordt dan opnieuw beoordeeld, niet
door film-critici, maar door kunstenaars uit diverse sectoren.
Van onze club nemen Jürgen DEPOORTER & Thomas VANDER BRUGGHEN deel met
hun film “Identikwijt”.
Steun onze leden en wees aanwezig!!
Vrijdag 20 november 2015 in het CC van Dikkebus
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Niet te doen wat je met honing kan doen ! www.meli.be
© Studio 100 Animation - Based on the books written by
Waldemar Bonsels ‘Maya the Bee’. TM Studio 100 - www.maya.tv

ADV FILMCLUB VEURNE.indd 1
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CAFETARIA HOGE-BLEKKERBAD
Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker, Koksijde-dorp

. Jupiler en Stella Artois van ’t vat
getapt volgens de ISB-normen
. Diverse trappisten- en abdijbieren
. Artisanale pizza-baguetten en croque-monsieurs
. Mits consumptie, gelegenheid tot nuttigen
van meegebrachte boterhammen
. Terras voor 80-tal personen

. Open vanaf 10 tot 21 u. – ook over de middag
. Huisgemaakte pannenkoeken
. Openbaar vervoer op 5 minuten
. Op klein half uurtje wandelafstand van zee
. Openbaar speelpleintje op 50 m. van de cafetaria
. Carambole-biljart (competitie dinsdag- en vrijdagmiddag)
. Recreatiebad met instructie-, buiten- en wildwaterbad, glijbaan,
duowhirlpools met aromakeuze, …..
. Gratis toegang internet
. Democratische prijzen
. Ruime parking

Pylyserlaan 30
8670
KOKSIJDE
058/51.60.03
www.zwembaden.koksijde.be
truwantphilip@gmail.com
Fb : Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbaters sinds 1994 :
Philip en Christel Truwant-Vervenne

20
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Volgende vergadering
vergadering van 18 september 2015
Deze vergadering beginnen we zoals gewoonlijk met een drink aangeboden door de club.
Een nieuw werkjaar vraagt ook enkele nieuwe bestuursleden. Wat nieuwe gedachten en ideeën
zijn zeker welkom in de club.
Wij doen nu al een oproep aan diegenen die zich geroepen voelen hun naam op te geven aan
één van de huidige bestuursleden. (zie website : www.videowestkust.be). De verkiezing zelf gaat
door op de oktober vergadering.
De lidgelden kunnen nu al worden overgeschreven op ons rekening nummer
BE42 9730 7418 7654 of op de eerste vergadering aan de penningmeester worden betaald.
Enkele leden zijn al zeer in de weer geweest om ons filmprogramma te vullen. We kijken benieuwd uit naar de resultaten.

Tot vrijdag 18 september

Vandewoude
Garage • Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 • Koksijde • 058 51 15 33 • www.kia.be
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Computer
nieuw in Adobe Premiere CC 2015

Adobe heeft een belangrijke nieuwe release van de Adobe Creative Cloud tools en-diensten uitgebracht. De 2015 release van Creative Cloud bevat grote updates voor Photoshop CC, Illustrator
CC, Premiere Pro CC en Indesign CC en bevat nieuwe mobiele apps voor iOS en Android. Adobe
introduceert met deze release ook Adobe Stock, de eerste stock content-dienst die direct geïntegreerd wordt in het creatieve proces en de tools die creatieve professionals dagelijks gebruiken.
Daarnaast heeft Adobe een uitgebreid Creative Cloud enterprise-aanbod aangekondigd met
mogelijkheden voor zakelijke administratie, beveiliging, collaboratie- en publiceer-diensten voor
design-gedreven merken, zakelijke omgevingen en grote organisaties.

Een hele belangrijke update van Creative Cloud 2015 is Adobe CreativeSync, een technologie die
creatieve assets op een intelligent manier synchroniseert, waaronder bestanden, foto’s, lettertypen, vectorafbeeldingen, penselen, kleuren, instellingen, metadata en meer. Met CreativeSync
zijn assets direct beschikbaar, in het juiste formaat en op de plek waar de designer het ook nodig
heeft – op desktop, web en mobiele apps. Met CreativeSync kun je werk binnen elke geconnecteerde Creative Cloud mobiele app of CC desktop tool opstarten om dit vervolgens te finaliseren
in favoriete desktop software van de designer.
“De 2015 release van Creative Cloud zit boordevol met innovaties. Adobe Stock, onze nieuwe
stockfotodienst, stelt 40 miljoen foto’s, vectorafbeeldingen en illustraties direct beschikbaar binnen je favoriete CC desktop apps. Onze CreativeSync-technologie versterkt de connectie tussen
desktop apps en mobiele apps op iOS en Android. De grote updates binnen de infrastructuur van
Creative Cloud en de administratieve opties maken deze upgrade essentieel voor onze enterprise-klanten”, zegt David Wadhwani, senior vice president, Digital Media, Adobe. “Creative Cloud
2015 is de meest krachtige en allesomvattende release tot nu toe.”

Desktop tools sterk verbeterd
De 2015 release van Creative Cloud bevat onder andere de volgende vernieuwingen:
•Het 25-jarige Photoshop CC introduceert Artboards, de beste manier om cross-device gebruikerservaringen te ontwerpen binnen één Photoshop-document. De previews zijn snel op elk device te bekijken. Ook is er een preview release van Photoshop Design Space, een slimme, nieuwe
werkomgeving die zich richt op de behoeften van ontwerpers van mobiele apps en websites.
•Lightroom CC en Photoshop CC bevatten beide de nieuwe Dehaze-functie. Deze functie werd
tijdens Adobe MAX in oktober 2014 voor het eerst getoond. Dehaze lost mist en neveligheid op
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in foto’s, inclusief onderwater foto’s, voor een heldere afbeelding. Je kunt ook extra mist toevoegen aan foto’s voor een artistiek effect.
•Premiere Pro CC verstevigt zijn marktpositie verder door de toevoeging van het Lumetri
Color-paneel voor krachtige kleurcorrecties door het toepassen van intuïtieve sliders en andere
eenvoudige bedieningen. Morph Cut maakt het eenvoudig om een mooi afgewerkt interview te
leveren door jump cuts subtieler te maken om een samenhangend, mooi afgewerkte scène te
produceren.

•After Effects CC bevat nu Uninterrupted Preview waarmee creatieve professionals originele
composities en de afmeting van panelen kunnen aanpassen zonder dat dit invloed heeft op de
playback. After Effects CC biedt nu ook het indrukwekkende Adobe Character Animator waarmee
2D-figuren tot leven gewekt kunnen worden. Met een webcam neem je gezichtsuitdrukkingen
op samen met een gesproken tekst die automatisch en in real-time toegepast worden op een
vooraf geconfigureerd animatiekarakter.
•Illustrator CC is nu tien maal sneller en 10 maal preciezer dan CS6. De Mercury Performance
Engine heeft een flinke boost gekregen, waardoor gebruikers nu zonder vertraging kunnen inen uitzoomen. Met de nieuwe Chart tool (preview) kunnen designers prachtige zelf gecreëerde
tabellen maken en deze met anderen delen via CC Libraries
•Met Indesign CC is het nu dankzij de eigen Mercury performance boost mogelijk om tweemaal
sneller door complexe documenten te zoomen, scrollen en bladeren. Het is nu mogelijk om documenten in een enkele muisklik te publiceren en distribueren.
•Dreamweaver CC bevat nieuwe responsive webdesign-mogelijkheden waarmee designers snel
kant-en-klare sites kunnen vormgeven en bouwen die zich aanpassen aan elk scherm.
•Adobe Muse is voorzien van direct toegang tot premium fonts van Typekit.
Additionele updates aan de genoemde en overige CC desktop applicaties maken het een van de
grootste CC releases ooit

Mobiele naar desktop workflows uitgebreid met Android-ondersteuning,
nieuwe mobiele apps
Sinds de introductie van Creative Cloud in 2012 streeft Adobe naar de optimale integratie
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van mobiele devices in het creatieve proces, door het aanbieden van gratis mobiele apps die
optimaal samenwerken met de CC desktop tools. Met de introductie van Brush CC, Shape CC,
Color CC en Photoshop Mix voor Android zijn de verbonden mobiele workflows van Adobe nu
beschikbaar voor miljoenen creatieve professionals wereldwijd. Adobe heeft tevens veel updates
doorgevoerd in de populaire Creative Cloud mobiele apps voor iPhone en iPad, waaronder
Adobe Comp CC, Photoshop Mix, Photoshop Sketch, Illustrator Draw, Brush CC, Shape CC en
Color CC.
Naast deze updates introduceert Adobe het nieuwe Adobe Hue CC. Hue CC voorziet in een
eenvoudige manier om licht- en kleurenpaletten vast te leggen en te delen voor video, film en
broadcast door het gebruik van een iPhone-camera. Het licht- en kleureffect dat met de iPhone
op dat moment wordt vastgelegd, kan later worden toegepast in een Premiere Pro CC- of After
Effects-project.

Adobe Stock met diepe integratie in Creative Cloud
Adobe Creative Cloud bevat nu voor het eerst Adobe Stock, de eerste stock-content dienst die
direct kan worden geïntegreerd binnen het creatieve proces en de tools die dagelijks worden
gebruikt door creatieve professionals. Creatieve professionals kunnen nu sneller van start met
projecten door de directe toegang tot 40 miljoen afbeeldingen vanuit tools zoals Photoshop CC,
InDesign CC en Illustrator CC. Adobe gaat ook industrie-conforme vergoedingen aanbieden aan
fotografen en designers die content willen toevoegen aan Adobe Stock.

Creative Cloud voor Enterprise
De 2015 release van Creative Cloud omvat ook grote updates voor Creative Cloud voor Enterprise,
een oplossing voor grote commerciële organisaties, onderwijs en overheid. Deze editie bevat
naast alle eerder genoemde updates additionele beveiligingsopties en diepere integratie met
Adobe Digital Publishing Suite (DPS) en Adobe Marketing Cloud. Twee nieuwe beveiligingsopties verzekeren de veiligheid van corporate assets en omvatten zelf te beheren encryptiesleutels
en een nieuwe managed service hosting-optie met opslagmogelijkheden achter de firewall
van de klant. Creative Cloud voor Enterprise ondersteunt ook de aanstaande release van DPS
en ondersteunt daarmee bestaande teams om snel mobiele apps te ontwerpen en publiceren
zonder code te hoeven schrijven. Een publieke Bèta van deze grote DPS-update is deze week
beschikbaar. Meer informatie is te vinden op http://adobe.ly/dpsnextgen. Content van Creative
Cloud voor Enterprise synchroniseert ook met Adobe Experience Manager (AEM), een belangrijk
onderdeel van Adobe Marketing Cloud, en versnelt het proces achter marketingcampagnes door
de creative-to-marketing workflows te stroomlijnen.

Prijzen en beschikbaarheid
De updates binnen CC desktop en de mobiele apps zijn direct en zonder extra kosten beschikbaar als download voor Creative Cloud-leden, als onderdeel van hun lidmaatschap. Licentiemogelijkheden zijn beschikbaar voor individuen, studenten, teams, onderwijsinstellingen,
overheidsinstellingen en grote bedrijven (enterprises). Creatieve professionals kunnen tot 40%
aan kosten besparen in vergelijking met het los aankopen van stockmateriaal als zij Adobe Stock
toevoegen aan een jaarplan van Creative Cloud. Voor details over prijzen, bezoek https://creative.
adobe.com/plans. Via een innovatie web-ervaring kom je meer te weten over de nieuwe features
en mogelijkheden: makeit.adobe.com.
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Materiaal
Nooit meer waterdruppels op je lens met een hydrofiel filter
Afgelopen mei meldde lenzenfabrikant Tokina dat ze een hydrofiel filter hadden ontwikkeld,
speciaal voor fotografie en cinematografie. De hydrofiele coating minimaliseert de oppervlaktespanning op het filteroppervlak, met als gevolg dat water zich in een superdunne laag over het
hele oppervlak verspreid. Het resultaat: een onzichtbare waterfilm in plaats van dikke druppels,
die voor menigeen een foto- of filmopame verpestten. De waterfilm op het hydrofiele filter is
zo dun en gelijkmatig dat de beeldkwaliteit nauwelijks wordt beïnvloed. Zo kun je door blijven
fotograferen of filmen als er water op het oppervlak terecht komt.
In de onderstaande video zie je een praktijktest met zo’n filter. Het hydrofiele filter wordt met
water besproeid en het is goed zichtbaar dat het water meteen een egale film vormt en er geen
druppels ontstaan. Het resultaat is dat er geen storende druppels in beeld zijn en de opnamen
dus scherper zijn dan met een normaal filter. Ideaal voor als het regent of als er een kans is dat de
lens nat wordt. De keerzijde: zo’n filter kost momenteel nog circa 400 euro…
Klik op de foto
voor het filmpje

17

Info
lid- en sponsorgelden werjaar 2015 - 2016
Enkele mogelijkheden om zich bij Videoclub Westkust Koksijde aan te sluiten tegen zeer
democratische prijzen:
• Individueel steunend of filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
die niet deelneemt aan officiële wedstrijden
€27
• Individueel actief filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
+ lid WEVAC + lid CvB + in orde met Sabam

€50

Gezinslidmaatschap
• Het volledige gezin is steunend lid waarvan 1 persoon (vrij te kiezen)
ook lid is van WEVAC en CvB + in orde met Sabam

€65

• 2 CvB leden

€100

We houden eraan alle sponsors van de vorige jaren te danken voor hun steun aan onze
club en hopen opnieuw op hen te kunnen rekenen.
Nieuwe sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom.
Voordelen voor de sponsors:
Het maandblad wordt verstuurd naar alle leden (momenteel zo’n 60) en alle foto- & videoclubs van het Vlaamse landsgedeelte.
Het verschijnt iedere maand behalve in juli en augustus.
Wij bieden onze sponsors het volgende aan:
1 Publiciteitsruimte in ons maandblad op formaat A5 uitgegeven door de Videoclub zelf
½ blad
€30
1 blad
€50
Binnenkant omslag (hele pagina)
€60
Buitenkant omslag (hele pagina)
€70
2 Een pagina publiciteitsruimte op de website www.videowestkust.be
+ een link naar uw eigen site
3 De projectie van hun gegevens op groot op groot scherm tijdens alle openbare manifestaties ingericht door Videoclub Westkust Koksijde zoals de clubwedstrijd en speciale
projecties in het casino van Koksijde of andere gelegenheden.
Onze sponsors krijgen ook de mogelijkheid om een reclamespotje van 15 sec. te laten
maken door de club.
Deze wordt opgenomen in uw zaak aan €75
Door uw steun kan onze club verder blijven bestaan, hiervoor alvast hartelijk dank.

Slechts 1 rekeningnummer: Argenta BE 42 9730 7418 7654
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Agenda
ledenvergaderingen 2014 - 2015
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 18 september 2015
vrijdag 16 oktober 2015
vrijdag 20 november 2015
vrijdag 18 december 2105
vrijdag 15 januari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 18 maart 2016
vrijdag 25 april 2016
vrijdag 20 mei 2016
vrijdag 17 juni 2016

WEVAC Cursus 2015
Gewoontegetrouw organiseert WEVAC in het najaar een cursus in samenwerking met het CvB.
Deze vorming zal verzorgd worden door Rudi Debruyne, cameraman, cineast en natuurfotograaf.
Documentairemaker bij Country Life TV.
Dit jaar gaat de cursus opnieuw door in Beveren-Roeselare op 17 oktober 2015.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda.
Zaal ’t Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470, 8800 Roeselare – Beveren
Er wordt stipt om 9u30 gestart en de cursus loopt to 17uur.
Uiteraard is deze cursus gratis voor WEVAC-leden.
Er zal ter plaatse een warme maaltijd te verkrijgen zijn,
menu en prijs volgen later.

Inschrijven bij Wilfried Lachat vòòr 10 oktober 2015
wilfried.lachat@skynet.be
Tel. 051/20 46 92
Rekeningnummer WEVAC: BE79 4675 0163 0133

clubwedstrijd/Filmfestival 2016
Jawel, we praten reeds over het komende filmfestival annex wedstrijd.
De volgende editie van dit niet te missen evenement gaat opnieuw door in het casino van Koksijde
en dit op zondag 7 februari 2016.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda (als je er al eentje hebt voor komend jaar)

clubetentje 2016

Het clubetentje staat nu reeds op de agenda voor zaterdag 4 juni 2016. We gaan terug naar
restaurant De Mol in De Panne. Zeker nu reeds aanduiden op uw kalender hé!!
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PIRANACONCEPTS.COM

› INDUSTRIEBOUW ‹
› WONING- & APPARTEMENTSBOUW ‹
› AGROPROJECTEN ‹
› PREFAB BETON ‹
› METAALCONSTRUCTIES ‹
› ALUMINIUM EN HOUTSCHRIJNWERK ‹

MORTI nv
Industriepark Drongen 1
Booiebos 21
B-9031 Drongen (Gent)

› CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ‹
› CONSTRUCTION D’HABITATIONS ET D’APPARTEMENTS ‹
› PROJETS AGRAIRES ‹
› BÉTON PRÉFABRIQUÉ ‹
› CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ‹
› MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM ‹

T +32 (0)9 282 48 77
F +32 (0)9 282 45 09
mail@morti.be
www.morti.be
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