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Woordje van de voorzitter

Beste filmvrienden;
We voelen nu reeds het gemis aan een Provinciale overkoepelende organisatie voor onze filmclubs.
Nu er geen informatie meer komt van een Provinciale vereniging over de verschillende filmclubs zijn
we overgelaten aan het zelf contact op nemen bij de clubs voor meer nieuws betreffende de activiteiten, clubfestivals en andere organisaties van film- of videoclubs.
Des te belangrijker wordt de uitgave van een clubblad dat zoveel mogelijk bij alle leden van de verschillende clubs terecht komt. Zo kunnen cineasten zien wat er in andere clubs gebeurt en waar ze
terecht kunnen voor eventuele vragen.
Een aanspreekpunt in iedere club zou hieraan veel verhelpen, zo kan de ontvangen informatie dan
verder verdeeld worden onder de aangesloten leden. Een bestuurlid zou die taak op zich kunnen
nemen.
Wij vragen dan ook aan alle clubs indien zij hiermee akkoord gaan om hun aanspreekpunt aan andere clubs mee te delen, zo kunnen wij dan ook deze leemte opvullen en zo de band tussen de clubs
verbeteren.
Hartelijk dank bij voorbaat

Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 20 oktober 2017
Met een verfrissend glaasje begonnen we aan de eerste vergadering van dit seizoen. De
opkomst was groot en nieuwe producties worden nog altijd gemaakt, wat belooft voor de
volgende clubwedstrijd!
Dit waren de woorden waarmee we in juni even voor twee maanden in pauze gingen.
Vandaag kunnen we weer dezelfde woorden gebruiken om terug het nieuwe video-jaar te
beginnen.
Geprojecteerde films:

01. Gaston Dierick

“Leven en sterven aan de Ganges”

De vorige keer heeft Gaston ons een selectie laten zien van zijn mooiste beelden over twee deelstaten van
India.
Hiervan heeft hij nu een deelstaat uitgewerkt als één geheel.
De vele mooie close-ups, lage gefilmde standpunten, meerijdende beelden en de boeiende inhoud maken
van dit geheel terug een sterke film.

02. Patrick Vanhooimissen

“Torcello”

Torcello is een rustig gelegen eiland in het noorden van Italië.
Ter gelegenheid van een concert voor de verjaardag van kunstschilder Walter Vilain werd een pianostuk met
dezelfde naam uitgevoerd.
Dit gebeuren werd door Patrick en Pierre opgenomen in close en totaal.
Het geheel werd afwisselend door Patrick gemonteerd.

03. Patrick Vanhooimissen

“De overtocht naar de eeuwigheid” (versie 2.0)

04. Roland Rondou

“Aalscholvers natuurlijk”

De aanpassing van het contrast is een verbetering. Gebruik maken van dubbele beelden zou voor meer
afwisseling kunnen zorgen?

Roland heeft nu zijn film op een aanvaardbare lengte geknipt. Tekst, stem en muziek zijn ok. Nog wat kleinigheden bijwerken en zo wordt het een sterk geheel.

05. Hubert Pouillie

“Oviedo, poort naar El Primitivio”

Oviedo is de hoofdstad van de Spaanse regio Asturië. Het ligt in vogelvlucht op 225 km van Santiago de
Compostella. Het is de poort naar de Camino Primitivo, de startplaats van de zoveelste pelgrimstocht van
Hubert en zijn vrienden.
Deze video van Oviedo is een korte impressie ook al was de regen even spelbreker.
Maar beelden in de regen zorgen voor mooie opnames.

06. Hubert Pouillie

“De langste dag”

Hubert heeft zijn film nu aangevuld met beeldmateriaal gefilmd door Roland.
Het is een goed idee om hedendaagse beelden te mixen met filmbeelden alhoewel dit laatste in beperkte
mate van gebruik.
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07. Patrick Vanhooimissen

“Bad-Wildungen”

Bad-Wildungen is een gemeente centraal gelegen in Duitsland.
Hiervan maakte Patrick een impressie tijdens zijn stadsverkenning.
Een mooie beeldmontage, rustig camerawerk en passende muziek.

Gilbert

Techniek
CompactFlash
CompactFlash, afgekort CF, is een geheugenkaart voor verwijderbare gegevensopslag door middel van flashgeheugen. Deze zogenoemde CF-kaartjes worden vooral gebruikt in computers, digitale camera’s en pda’s.
De standaard voorziet in drie types, I, II en III, in oplopende dikte. De standaard type I-kaart is 3,3 mm dik, II is
5 mm. De meeste apparaten die CF gebruiken kunnen alleen type I en II aan, type III wordt zelden gebruikt.
De kaart heeft een 50 pins-aansluiting.
Een uitvoering van de CF-kaart met een minuscule harde schijf is de Microdrive, deze is met het beschikbaar
en betaalbaar worden van flashgeheugen van hoge capaciteit zeldzaam aan het worden.
Sinds 2005 worden de CF-kaartjes steeds meer verdrongen door de SD-kaart, omdat die goedkoper en kleiner
is.
Het is eenvoudig om de signalen van de CF-kaartjes om te zetten naar de signalen van een IDE-bus. Met
behulp van een adapter is het mogelijk een traditionele harde schijf te vervangen en een schijfloze computer
te maken, of de harde schijf in een draagbare mp3-speler te upgraden.
Capaciteit en snelheid
De capaciteit van een CF-geheugenkaart ligt tussen de 8 MB en 128 GB. Capaciteiten van meer dan 2 GB
worden geformatteerd volgens FAT32, het apparaat waarin deze gebruikt worden moet dat ondersteunen.
Kleinere capaciteiten worden met FAT16 geformatteerd.
De snelheid van CF-geheugenkaarten wordt aangegeven met een vermenigvuldigingsfactor (bijvoorbeeld
133x). Dit geeft aan hoeveel sneller de geheugenkaart is ten opzichte van de oorspronkelijke cd-rom-standaardsnelheid (150 kB/s). Een CF-kaart van 133x heeft dus een (maximale) overdrachtssnelheid van 20 MB/s.
Diverse leveranciers geven op hun CF-geheugenkaarten diverse formaatsnelheden aan, een vermenigvuldigingsfactor of een overdrachtssnelheid, om makkelijker te kunnen vergelijken zie onderstaand lijstje;
600x = ± 90 MB/s schrijfsnelheid,
400x = ± 60 MB/s schrijfsnelheid,
300x = ± 45 MB/s schrijfsnelheid,
200x = ± 30 MB/s schrijfsnelheid,
133x = ± 20 MB/s schrijfsnelheid,
100x = ± 15 MB/s schrijfsnelheid.
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Wetgeving
“Vrij van rechten”, “Open Source”, “Creative Commons”...
Vorige maand onstond er een geanimeerd gesprek binnen de ledenvergadering aangaande het gebruik van al dan niet rechtenvrije muziek in uw film. Marnix en Kurt stonden
lijnrecht tegenover elkaar en hadden elk hun eigen mening. Pas op, het bleef allemaal heel
beschaafd. Loopgraven en luchtafweer waren niet nodig om de gemoederen te bedaren.
Hiermee had ik meteen voer voor een artikel over het gebruik van Creative Commons muziek in onze films.
Via Kurt ontving ik een link naar een nederlandstalig artikel met een duidelijke beschijving
van wat CC (Creative Commons) nu eigenlijk inhoud.
Het auteursrecht verleent aan de auteur het exclusieve recht te beslissen over
>> de wijze waarop en
>> de voorwaarden waaronder
zijn werk voor het publiek toegankelijk is.
Hij kan beslissen om
>> zijn werk te verspreiden tegen een bepaalde vergoeding of om
>> het gebruik slechts onder zeer strikte voorwaarden toe te staan (bijvoorbeeld enkel privé-		
gebruik, verbod tot het maken van reproducties of aanpassingen van het werk, enz.).
Sommige auteurs verkiezen daarentegen dat hun werk op een zo ruim mogelijke schaal door
het publiek kan worden gebruikt. Ze wensen dan toestemming te geven tot vrije toegang en vrij
gebruik.
De keuze om een werk onder een vrije licentie te plaatsen dan wel om het commercieel te exploiteren, behoort toe aan de auteur, tenzij wanneer deze rechten werden overgedragen
>>
>>
>>
>>

aan de werkgever,
een derde of
een collectieve beheersvennootschap of
wanneer nog andere personen bepaalde rechten bezitten op elementen van de creatie 		
(uitvoerende kunstenaars, co-auteurs, auteurs van voorafbestaande werken die in een later 		
werk werden gebruikt, ...).

Gaat het om het publiek domein?
Om een vrij gebruik te verlenen, is het niet nodig dat men het werk in het publiek domein plaatst
door alle rechten op te geven. Eens in het publiek domein, heeft de auteur geen enkele mogelijkheid meer om aan het publiek beperkingen op te leggen inzake het gebruik van zijn werk.
Auteurs willen misschien hun werk wel vrij toegankelijk maken, maar zouden toch nog graag het
recht behouden om zich te kunnen verzetten tegen wijzigingen aan het werk of tegen een commercieel gebruik (van een werk dat de auteur zelf gratis ter beschikking had gesteld).
Er bestaan licentiemodellen die dit mogelijk maken. Dit zijn de zogenaamde vrije of open source
licenties.
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Deze geven veel vrijheid aan de gebruiker, maar laten aan de auteur de mogelijkheid om ook
voorwaarden op te leggen.
De vrije licenties
Er bestaan verscheidene types van vrije licenties waarvan de bekendste de GNU-GPL (General
Public License) is in de sector van de computerprogramma’s.
De EUPL is een Europees model van een vrije licentie, terwijl de GPL Noord-Amerikaans is.
Deze licenties voor computerprogramma’s laten gewoonlijk reproductie, distributie en wijziging
van het programma toe en geven toegang tot de broncode.

Creative Commons
Er bestaan ook licenties die geschikter zijn voor andere creaties (dan computerprogramma’s),
zoals
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

artikels,
verhalen,
foto’s,
websites,
muziek,
video,
handboeken, enz.

Een vaak gebruikte licentie is Creative Commons die
>> kopiëren,
>> distributie en
>> mededeling
van het werk toelaat.
Eventueel is dit toegelaten gebruik beperkt tot niet-commerciële activiteiten. Ook wijzigingen
aan het werk kunnen al dan niet worden toegestaan.

Wat mag men doen met een werk met de melding “vrij van rechten”, “Creative
Commons” of “open access”?
Werken met de melding
>> “vrij van rechten”,
>> onder “Creative Commons” of
>> “open acces”
onderscheiden zich van de traditionele situatie aangezien de auteur hier beslist heeft om aan
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iedereen ruime gebruiksrechten toe te kennen:
>>
>>
>>
>>
>>

toegang tot het werk,
het recht:
>> het werk te gebruiken,
>> het werk te reproduceren,
>> kopieën van het werk te verspreiden...

Let op, vaak worden ook een aantal voorwaarden opgelegd, zoals
>> de verplichting de naam van de auteur te vermelden op de exemplaren die verspreid wor-		
den,
>> het verbod wijzigingen aan te brengen aan het werk,
>> het verbod kopieën te verkopen, enz.
De omvang van de toestemming en de voorwaarden zijn afhankelijk van de beslissing van de
auteur. Men moet dus steeds het document of de webpagina raadplegen waarin de gebruiksrechten en voorwaarden zijn vermeld.

Waarom zou je als auteur voor een vrije licentie kiezen?
Een vrije licentie betekent niet dat men zijn auteursrecht afstaat, maar enkel dat men een ruim
gebruik, zoals omschreven in een bijzondere overeenkomst, van een werk toestaat.
De beslissing om een werk onder vrije licentie te verspreiden, komt enkel toe aan de houder van
het auteursrecht en kan afhangen van
>> de persoonlijke standpunten van de auteur,
>> van het soort creatie of
>> van de vergoedingen die de auteur kan verwachten.
Toch moet men enige voorzichtigheid in acht nemen. Muziek onder vrije licentie op het internet
verspreiden, houdt in dat het aan iedereen is toegestaan om die muziek te kopiëren en verder
gratis te verspreiden volgens de voorwaarden bepaald in de vrije licentie.
Geen enkele auteursrechtelijke vergoeding kan dan in principe nog worden geëist. De auteur
moet zich goed van deze gevolgen bewust zijn bij de keuze voor een vrije licentie.
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Licenties
Kies een licentie
Je creatief werk uitgeven met een Creative Commons-licentie is makkelijk. Eerst en vooral kies je
de voorwaarden die je wil toepassen op je werk.
Naamsvermelding (BY): Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op
hebt te kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te
maken dat op jouw werk gebaseerd is, maar uitsluitend als jij vermeld wordt als
maker.
NietCommercieel (NC): Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, verspreiden
en opvoeren, alsmede materiaal dat op jouw werk gebaseerd is, maar niet voor
commerciële doeleinden.
GelijkDelen (SA): Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te
maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het
originele werk.
GeenAfgeleideWerken (ND): Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan
dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.
Met een Creative Commons-licentie behoud je je auteursrechten en sta je anderen toe jouw werk
te kopiëren onder de voorwaarde dat ze je naam vermelden en op de voorwaarden die je zelf
stelt. Kies hier de versie van de licentie die je wil toepassen.

Zes Creative Commons licenties
Op basis van jouw keuze zal je een licentie vinden die duidelijk aangeeft hoe anderen jouw creatieve werk mogen gebruiken.

Naamsvermelding (BY): Deze licentie staat anderen toe jouw werk te verspreiden, remixen en tweaken en staat ook toe dat er verder gebouwd wordt
op jouw werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang jij maar genoemd
wordt als originele maker.

Naamsvermelding-GelijkDelen (BY-SA): Deze licentie staat anderen toe
jouw werk te remixen, veranderen en te gebruiken als basis voor hun eigen
werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang jij genoemd wordt en zolang
ze dezelfde licentie toepassen op hun nieuwe creaties.

Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC): Deze licentie staat an-

deren toe je werk te remixen, aan te passen en er verder op te werken zolang
dat gebeurt voor niet-commerciële doeleinden. Hoewel het nieuwe werk jou
als maker moet erkennen en niet-commercieel moet zijn, hoeft dat werk niet
onder dezelfde licentie gepubliceerd te worden.

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen (BY-NC-SA):

Anderen mogen je werk remixen, veranderen en voor niet-commerciële doeleinden hergebruiken, zolang jij genoemd wordt en zolang ze hun creaties
onder een identieke licentie aanbieden.
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Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken (BY-ND): Deze licentie

staat herpublicatie toe, commercieel en niet-commercieel, zolang het werk in
haar geheel en onveranderd wordt aangeboden en zolang jij als maker wordt
genoemd.

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken (BYNC-ND): Dit is de meest restrictieve licentie. Het staat anderen toe je werk te

downloaden en met anderen te delen. De voorwaarden zijn dat jij als maker
genoemd wordt, dat het werk niet veranderd wordt en dat het werk nietcommercieel wordt ingezet.

De Creative Commons-licenties hebben drie lagen. De voor mensen leesbare daad, de voor juristen leesbare legale code en de voor machines leesbare metadata. Samen verzekeren deze drie
lagen dat de rechten die in dit spectrum worden aangeboden niet alleen een legaal concept blijven. Creative Commons is iets dat begrepen kan worden door de makers van creatieve werken,
door gebruikers van die werken en ook door het web zelf.

Publiek Domein Verklaringen
Creative Commons biedt twee manieren aan om aan te geven dat een werk zonder beperkingen
gebruikt kan worden. Met de CC0 verklaring kan een rechthebbende aantonen dat hij afstand
doet van zijn auteursrecht voor zover dit wettelijk is toegestaan. Met de Publiek Domein Verklaring kan je werken identificeren die niet auteursrechtelijk beschermd zijn of waarvan het
auteursrecht is verlopen.

CC0 is geen licentie, maar een document waarmee een auteursrechthebbende kan aangeven dat hij of zij afstand doet van alle auteursrechten. Anders
dan bij een licentie kan er dus geen inbreuk gemaakt worden op een met een
CC0 verklaring beschikbaar gesteld werk. Door CC0 op een werk van toepassing te verklaren, stel je dit werk beschikbaar aan de ‘Commons’ door, voor zover dit wettelijk is toegestaan, afstand te doen van al je rechten op het werk in
de zin van het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten
die je op het werk hebt. Onder CC0 beschikbaar gestelde werken kunnen dus
door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden en naamsvermelding
kan daarbij niet geëist worden. De CC0-verklaring is niet op het Amerikaans
auteursrecht gebaseerd, en dus ook buiten de VS te gebruiken. Omdat CC0 in
deze vorm voor alle jurisdicties bedoeld is, is de juridische tekst van de CC0
Publiek Domein verklaring niet officieel naar het Nederlands vertaald. Wel is
er een samenvatting van de CC0 Publiek Domein Verklaring beschikbaar en is
er een niet-officiële vertaling in het Nederlands beschikbaar.
De Publiek Domein Verklaring is geen licentie, maar een methode
om werken te markeren die niet langer beschermd zijn door het
auteursrecht en voor werken die niet auteursrechtelijk beschermd
kunnen zijn. Veel instellingen voor cultureel erfgoed – onder meer
musea, bibliotheken en archieven – zijn curatoren van werken die in
het publieke domein liggen. Met deze Verklaring zijn deze makkelijk
te merken als een werk uit het publieke domein. Door de technologische infrastructuur van Creative Commons zijn deze werken dan
beter herkenbaar en vindbaar.
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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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Filmanalyze
enkele begrippen
Filmtechnieken
Beeld: Een beeld is dat deel van de ruimte dat zich binnen het kader bevindt en dat je dus te zien
krijgt op het scherm.
Tegenbeeld: In de ruimte die in beeld gebracht wordt, ontbreekt er altijd één dimensie, die
van een vierde virtuele muur van waaruit men de andere drie filmt. Als je het kader 180° omdraait, krijg je het tegenovergestelde standpunt en dus een tegenbeeld.
Beeld-tegenbeeld: Bij het monteren gebruikt men beeld-tegenbeeld om de shots af te wisselen van twee personages die tegenover elkaar staan.
Buitenbeeld: Buitenbeeld is de onzichtbare ruimte dat zich buiten het beeld bevindt en die de
toeschouwer er bij denkt. De kadrering sluit alles uit wat niet tot het beeld behoort en dat zich
mogelijk afspeelt in de rand of in de omgeving daarvan.
Camerabewegingen: Regisseurs gebruiken camerabewegingen om een effect van beweging
te creëren. Er bestaan bewegingen met een vaste camera (zooms), een camera in rotatie
(pans) en bewegende camera’s (tracking shots).
Pan: Een pan is een camerabeweging waarbij de camera horizontaal beweegt op zijn as,
zonder de camera te verplaatsen.
Tilt: Een tilt is een camerabeweging waarbij de camera opwaarts of neerwaarts beweegt op
zijn verticale as.
Tracking shot (dolly shot): Bij een tracking shot wordt de camera op een karretje (dolly) geplaatst dat op een rail voortbeweegt om het gefilmde object te volgen. Je kan een object ook
volgen met een steadicam. Er zijn verschillende soorten tracking shots. De camera kan zich
als volgt bewegen: voorwaarts in de richting van het gefilmde object, achterwaarts van het
gefilmde object weg, parallel met of de blik volgen van een onderwerp dat in beweging is.
Zoom: Een zoom is een verenging of een verbreding van het gezichtsveld. De zoom is eigenlijk geen camerabeweging omdat de camera op een vaste plaats blijft staan.
Camerahoeken: De camerahoek is de positie van de camera ten opzichte van het gefilmde object.
Vogelperspectief: Bij vogelperspectief staat de camera hoger dan het gefilmde object.
Kikvorsperspectief: Bij kikvorsperspectief staat de camera lager dan het gefilmde object.
Compositie: Compositie is de kunst om de verschillende elementen die het beeld opmaken te
ordenen binnen het gegeven kader. De compositie bepaalt de manier van kijken.
Fade: Een fade is een overgang tussen twee shots of twee aparte beelden, vaak twee verschillende scènes.
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Fade-in: Een zwart beeld verandert stilaan in een beeld op volle kracht (het beeld wordt
lichter).
Fade-out: Een beeld wordt geleidelijk aan zwart (toenemende verduistering van het beeld).
Een fade-out wordt vooral gebruikt bij het einde van een sequentie.
Dissolve: Bij een dissolve verschijnt het ene beeld terwijl het andere verdwijnt, met een
overlapping van een paar seconden. Een dissolve wordt vooral gebruikt om verschillende narratieve elementen te linken.

Geluid:
Diëgetisch geluid: Diëgetisch geluid is geluid waarvan de bron deel uitmaakt van het beeld.
Non-diëgetisch geluid: Non-diëgetisch geluid is geluid waarvan de bron niet zichtbaar is,
maar dat wel behoort tot de narratieve tijd en ruimte.
Voice-over: Een voice-over is een geluid buiten beeld dat niet behoort tot de narratieve tijd
en ruimte.
Kader: Het kader is de fysieke grens van het beeld en wordt mee bepaald door de keuze van de
camerahoek.
Kadrering: De kadrering bestaat uit de positie van de camera, de keuze van de lens, de hoek van
de camera en het ordenen van de ruimte en de gefilmde objecten.
Long take: Een long take is één lange ononderbroken filmopname of een narratieve eenheid
bestaande uit één enkele shot.
Montage: Technisch gezien bestaat montage uit het in elkaar zetten van de gefilmde beelden en
de elementen van de geluidsband, in een volgorde die bepaald wordt door de regisseur en in
samenspraak met de monteur.
Parallelmontage: Een parallelmontage bestaat uit de afwisseling van beelden die geen simultaan verband houden (wordt vaak gebruikt om iets te symboliseren of om de spanning op te
drijven).
Scherptediepte: Scherptediepte is de diepte van het gebied waar het beeld nog scherp is.
Sequens: Een sequens is de kleinste narratieve eenheid van een film. Ze bestaat uit één of
meerdere shots en wordt gekenmerkt door eenheid van tijd, plaats en handeling. De sequensen
worden aan elkaar gemonteerd door middel van een fade-out of een dissolve om een verandering van plaats of een tijdelijke ellips aan te duiden, of door middel van een cutaway of een insert.
Een cut verbindt twee shots zonder een effect te gebruiken.
Shot: Een shot is een ononderbroken filmopname. Het is de basiseenheid van een montage en op
zijn minst één beeld lang. Een shot wordt enkel beperkt door de lengte van de film op de camera.
Wat op het eerste zicht één shot lijkt, is vaak een montage van verschillende shots die aan elkaar
verbonden zijn door onzichtbare raccords of trucage.
Verschillende soorten shots: Er bestaan verschillende soorten shots, afhankelijk van de afstand
tussen de camera en het gefilmde object. Gaande van een zeer enge naar een zeer brede kadrering, bevorderen deze variaties de identificatie en benadrukken ze al dan niet de narratieve en
esthetische elementen.
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Insert: Een insert is een geïsoleerd detail gefilmd in extreme close-up. Meestal details van
voorwerpen die los van de actie op de set worden opgenomen en bij de montage ‘ingevoegd’
worden.
Extreme close-up: Een extreme close-up isoleert een detail, bv. een oog of een mond.
Medium close-up: Een medium close-up is een shot van een buste tot aan de schouders of de
borstkas.
Knee shot (American shot): Een knee shot is neemt het lichaam in beeld tot aan de knieën.
Medium shot: Een medium shot kadreert het lichaam ter hoogte van het middel.
Long shot: Een long shot geeft het personage een prominente plaats in het omringende
decor.
Extreme long shot: Een extreme long shot geeft de totale ruimte weer; het personage is vaak
een stipje.

Narratieve terminologie
De verteller: een onpersoonlijke instantie die verantwoordelijk is voor de vertelling. De verteller wordt meestal weggelaten zodat het filmische verhaal zichzelf lijkt te vertellen aan de
toeschouwer. De verteller kan ook zijn aanwezigheid benadrukken en de lezing van de film
beïnvloeden.
Diëgese: fictief universum – tijd en plaats – waarin de handeling of het verhaal van de film
plaatsvindt. « Alles wat behoort tot het vertelde verhaal en de wereld die ingebeeld en voorgesteld wordt door het fictieve karakter van de film » (E.Souriau).
Ellips: narratief effect waarbij een bepaald moment van de handeling niet getoond of beschreven wordt. De hiaten worden ingevuld door de verbeelding van de toeschouwer.
Reële tijd: een handeling kan in reële tijd gefilmd worden, m.a.w. in zijn volledigheid. Maar
de meeste films structureren het verhaal aan de hand van een aantal ellipsen (waarbij er
verschillende zaken uit het verhaal worden weggelaten). In sommige gevallen wordt er ook
een verruiming van tijd gesuggereerd (bv. door het rekken van de reële tijd door vertragingsmechanismes) of een vermindering van de reële tijd (bv. door een snelle montage).
Jos, die een beetje teveel gedronken heeft, waggelt een kerk binnen.
Hij gaat in het hokje van de biechtstoel zitten, ... en zegt niets.
De verbijsterde priester hoest om zijn aandacht te trekken.
Maar nog steeds zegt Jos niets.
De priester klopt vervolgens drie keer op de muur, dit in een laatste poging om
Jos tot spreken te krijgen.
Ten slotte antwoordt Jos, met een dubbele tong:
“Ge moet niet kloppen, hier is ook geen papier!”
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Volgende vergadering
vergadering van 24 november 2017
Deze vergadering is verplaatst naar de laatste vrijdag van de maand omdat er vraag was van
enkele leden om het filmfestival “De Gouden Kat”, ingericht door cineclub Cinypra uit Ieper te
kunnen bijwonen. De film “Opgetuigd Opgetogen” van onze leden Jürgen depoorter,
Thomas Van der Brugghen en Kurt Mariën staat op het programma. Dus allen daarheen.
Deze vergadering beginnen we als naar gewoonte met de mededelingen. De samenstelling van
het nieuwe bestuur is intussen gekend. Paul blijft voorzitteren penningmeester, Marnix ondervoorzitter, Patrick secretaris, Jürgen materiaalmeester, Gilbert verslaggever, Roland PR-clubfestival en organisator clubfestival. Met genoegen verwelkomen we dan ook deze clubleden die
volgend jaar de club in goede banen zullen leiden.
Dan volgt het filmprogramma. Leden die hun film zeker willen vertonen gelieve dit op te
geven aan de voorzitter op paul.misplon@telenet.be. Indien er dan nog tijd rest kunnen
nog niet opgegeven films aan bod komen.
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Geniet ten volle
van elk moment.
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Neem je tijd om er samen
met je familie van te genieten. Meli zorgt voor een heerlijk zoete toets bij je ontbijt
en geeft je voldoende energie om je dag goed te beginnen!
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Agenda
ledenvergaderingen 2017 - 2018
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 19u30 (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 24 november 2017 (deze datum is afwijkend wegens de Gouden Kat)
vrijdag 15 december 2017
vrijdag 19 januari 2017
vrijdag 16 februari 2017
vrijdag 16 maart 2017
vrijdag 20 april 2017
vrijdag 18 mei 2017
vrijdag 15 juni 2017

Gouden Kat
het festival van de Gouden Kat 2017
De volgende uitgave van het festival van de Gouden Kat gaat dit jaar door op vrijdag 17
november 2017.
Deze datum zeker al vastpinnen in uw agenda!!
Voor onze club werden Jürgen, Thomas en Kurt reeds uitgenodigd om onze club te vertegenwoordigen met hun film ‘Opgetuigd Opgetogen’. We wensen hen alvast veel succes toe!!

CvB Gala 2017
10 december Heist-op-den-Berg
Eens per jaar zet het Centrum voor Beeldexpressie de strafste en meest bijzondere kortfilms gemaakt door amateurfilmmakers van over gans Vlaanderen in de kijker tijdens het Filmgala. Dit jaar
gaat deze dag vol filmvertoningen en prijsuitreiking door op zondag 10 december in cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg.
Jürgen, Kurt en Thomas zijn dit jaar geselcteerd bij de beste 17 films van Vlaanderen.
Met hun film Opgetuigd Opgetogen dingen ze mee naar de hoofdvogel van het CvB.
Vanaf 13.30 u. start de filmprojector. Gastheer Jan Verheyen begeleidt je doorheen de 3 filmblokken, gaat in gesprek met de cineasten én presenteert de prijsuitreiking. Zie dat je erbij bent!
Tickets zijn gratis maar te reserveren via www.zwaneberg.be/tickets/reserveren.
Het volledige programma is hier te vinden.

https://www.beeldexpressie.be/content/filmgala
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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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