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VERGADERDATA december 2017
Programma maand december
Maandag 11: laatste vergadering voor 2017, retro avond
Zondag 17: laatste videocafé voor 2017, wie weet maken we
er wel iets speciaal van

NIET VERGETEN
Zondag 7 januari, nieuwjaarsreceptie en videocafé vanaf 10 uur

NIET VERGETEN
Voor de retroavond van 11 december kan iedereen een filmpje meebrengen op voorwaarde dat
het 10 jaar oud is, wel graag een seintje vooraf zodat we iedereen zijn filmpje kunnen tonen.

Clubnieuws
Voorbije activiteiten:
Op zaterdagavond van de gala projectie was de belangselling goed te noemen, de receptie
naderhand was duidelijk goed gezien het ver gevorderde uur als de laatste gasten vertrokken.
De zondag was de belangstelling een stuk minder, wellicht gaan we in 2018 over tot één
projectiemoment.
De natuurfilmavond in Ertvelde kon rekenen op een belangstellend publiek, zij het niet zo talrijk
in aantal.
Sleinse Filmclub
We willen ook nog eens de aandacht vestigen op de projectie van onze vrienden uit Sleidinge zij
tonen namelijk op zaterdag 2 decmeber hun films in CC De Stroming in Sleidinge en kwatongen
beweren dat de Sint daar aanwezig zal zijn. Kaarten vooraf bestellen via het Cultuurloket van de
gemeente.

Culinair
Met de feestdagen in het vooruizicht hier enkele recepten voor feestelijke soepen:
WITLOOF VELOUTÉ
Benodigdheden
witloof
uien
prei
bloem
boter
room
eieren
blanke fond
Bereidingswijze
- Uien en prei schillen, prei spoelen, prei en uien eminceren.
- Witloof eminceren en samen met de andere groenten sueren (zeker niet
kleuren).
- Bevochtigen met de blanke fond en verder garen onder deksel - maken van een
roux en een liaison.
- Fijn gesneden en gesueerd witloof (blank) of gebakken(bruin) is garnituur.
- Soep mixen en zeven, daarna binden met de roux.
- Afwerken met liaison en garnituur.
BLOEMKOOL ROOMSOEP
Benodigdheden
bloemkool
bloem
room
blanke fond
uien
pezo
Bereidingswijze
- Bloemkool versnijden en een garnituur van roosjes apart houden.
- Roosjes garen (bijtvast) in fond.
- Ui schillen en eminceren, samen met de bloemkool sueren, singeren en
bevochtigen met fond.
- Soep verder garen onder deksel.
- Soep mixen en passeren.
- Room half opkloppen.
- Soep afwerken met de room en garnituur van bloemkoolroosje.
En voor de liefhebbers hier een receptje hoe je zelf een heerlijke Carpaccio maakt
CARPACCIO VAN RUNDVLEES
Benodigdheden
rundfilet
raketsla
tomaat
citroen
pecorinokaas
druivenpitolie
balsamico (wit)
frambozenazijn
notenolie
pepermolen
fleur du sel
Bereidingswijze
- Rundvlees diepvriezen.
- Sla controleren en spoelen.
- Tomaten emonderen en in dés snijden.
- Maken van een vinaigrette naar keuze (2 x zuur + 2 x olie).
- Borden koelen.
- Borden insmeren met de gemaakte vinaigrette.
- Vlees flinterdun snijden met het mes of met de machine.
- Vlees op de borden dresseren en inwrijven met de vinaigrette.
- De kaasschilfers willekeurig over het vlees strooien.
- Bord afwerken met de nodige sla (garnituur) en wat peper van de molen.

Stopt het dan nooit
Voor wie dacht 4K het einde zou zijn, die kwam al bedrogen uit, er zijn immers al camera's op
de markt die 6K filmen, o.a. Panasonic.
Maar deze week lazen we nu dat Arriflex een camera van "18K" ontwikkeld heeft!
Het aantal pixels van dit soort camera lijkt namelijk het best in de buurt te komen van het aantal
punten dat een menselijk ook kan waarnemen.
De lenzen fabrikant Zeiss springt mee op de kar en maakt de lenzen voor deze camera.
Men geeft echter wel aan dat dit soort camera's bedoeld is voor film voor bioscoop projectie.
Men krijgt immers een 4K beeld niet op een deftige manier tot bij ons in de huiskamer, wegens
gebrek aan bandbreedte, laat staan dat men 18K door de kabel probeert te krijgen.
Prijzen van dat nieuwe moois heb ik niet kunnen vinden.

Einde van een jaar, begin van een ander
Ja het jaar loopt weeral op zijn einde.
Hoe vlug kan het toch gaan.
2017 was een jaar met veel verwachtingen, ik hoop dat ze voor jou zijn ingelost, mocht dit niet
het geval zijn neem ze mee naar 2018 en geef ze nog een kans.
Het was een jaar met heel wat omwentelingen in ons filmwereldje, het CvB, ons overkoepelnd
orgaan, liet ons helemaal in de steek onder druk van de overheid, gedaan met een
ledenorganisatie op naar "het loslopend wild"! Toch een mooie term vind ik als je eigenlijk
bedoeld dat je niet weet wie je nu bedoeld. Maar ja daar is de overheid sterk in.
Misschien gelukkig voor ons zijn er toch een aantal enthousiaste cineasten die de koppen bij
elkaar hebben gestoken en die de amateur film in Vlaanderen nog een toekomst willen geven,
nab 2.0 was geboren. Of de naam nu uit nostaligie is gekozen weet ik niet, ik hoop in ieder
geval dat ze de kans krijgen om te tonen dat we een reden van bestaan hebben. Met hun motto
"Voor en door de cineast" moet dit zeker lukken.
Wat brengt 2018 voor ons?
Ik hoop dat we nog een aantal mooie initiatieven kunnen opzetten met de gemeente zoals
afgelopen jaar.
Dat wel elkaar mogen blijven begroeten in vriendschap.
Dat we van iedere samenkomst een feest mogen maken.
Dat we onze ideeën in alle openheid met elkaar kunnen delen.
Dat we elkaars meing blijven waarderen en respecteren.
Dat we samen, samen blijven en kunnen doen waar we goed in zijn "Filmpjes maken voor en
door de amateur cineast".
Graag tot volgend jaar!!!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u daniel@vakov.be toe aan uw adresboek.

