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VERGADERDATA oktober 2018
Wat is er te doen in oktober
Maandag 8: Willy De Letter komt ons uitleggen hoe we als
amteur een animatiefilm kunnen maken, een avond om niet te
missen
Zondag 14: verkiezingsvideocafé, je bent toch op de baan
om je burgerplicht te vervullen, spring meteen eens binnen in
het videocafé
Donderdag 17: onze voorzitter geeft een voordracht "Hoe je als amateur een speelfilm maakt"
deze avond kom je alles te weten over het maken de speelfilm "Hemelryck" en natuurlijk
bekijken we de afgewerkte film. Deze avond gaat door in CC Stroming in Sleidinge
Maandag 22: we bespreken ons scenario voor ons één-minuutfilmpje en maken de nodige
afspreken voor de opnames en verdere afwerking daarvan

NIET VERGETEN
17 oktober: Voordracht "Als amateur een speelfilm maken"
17 november: Galaprojectie
Deze activiteiten gaan doro in CC Stroming, Weststraat 31 in Sleidinge
Nodig gerust vrienden en kennissen uit voor deze activiteiten.

Wat heb je gemist
Op maandag 24 september hadden we Peter Peyskens te gast.
Peter heeft jaren gewerkt als opnametechnicus in diverse opname en tv studio's en heeft nu een
kleine, maar goed uitgeruste homestudio.
Hij kwam ons uitleggen hoe je met beperkte middelen toch een goede stemopname kunt
maken, mits een aantal zaken in acht te nemen.
Na een verhelderende uitleg hoe geluid nu eigenlijk in elkaar zit was het tijd voor een aantal
praktijk zaken.
Aan de hand van een aantal vooraf opgenomen zaken werden een aantal begrippen
verduidelijkt en werd het duidelijk dat je van een op "het eerste oor" niet bruikbare opname toch
nog heel wat kunt maken.
Dan was het tijd voor vragen en antwoorden, en zo werd het al vlug vrij laat vooraleer de avond
op zijn einde liep.
We komen op een aantal aangehaalde zaken zeker nog terug.
Peter, dikke mercie!!!
Jammer voor wie er niet bij was.

Gala 17 november
Niet vergeten zaterdag 17 november onze jaarlijkse galaprojectie.
Vanaf 19u30 in CC Stroming in Sleidinge met naderhand een glaasje aangebdoen door de club.
Nodig alvast vrienden en familie uit om dit mee te maken, het zal de eerste maal zijn dat we
onze films vertonen op een scherm van 10 m breed, dus zeker niet te missen.
Er komt nog een afzonderlijke nieuwsbreif die je gerust kan doorsturen naar mogelijke
belangstellenden.

Culinair, herfst gerechten
POMPOENROOMSOEP
Benodigdheden:
Pompoen
Uien
Preiwit
Selder
Wortel
Blanke fond
Room
Kervel
Bereidingswijze:
De blanke fond ontvetten.
Ui, prei, selder, wortelen en de pompoen schillen, eventueel wassen.
De groenten sueren en bevochtigen met de ontvette fond (1/5 van de
pompoen in fijne brunoise snijden als garnituur). Garen onder deksel.
De kervel plukken en in fris koud water bewaren.
De room half opkloppen.
De soep mixen en doorsteken.
De soep serveren met het garnituur van de pompoenbrunoise (gegaard in de
fond), de room en enkele plukjes kervel.
HUTSEPOT
Benodigdheden:
Wortelen
Rapen
Prei
Pastinaak
Savooi
Spruiten
Aardappelen
Uien
Varkens worst
Schouder gebraad
Varkens poot (gekliefd)
Bereidingswijze:
Normaal gezien moet deze receptuur helemaal niet uitgewerkt worden, daar elk
gezin in Vlaanderen haar eigen recept heeft om een lekkere hutsepot op tafel te
toveren.
Zoals dit in elk gezinnen het geval is, is dit ook van toepassing in de
respectievelijke regio’s in ons landsgedeelte.
Tijdens de les wordt er even stil gestaan bij dit gegeven.
Het maken van hutsepot zal als een vrije oefening beschouwd worden.
De nodige ingrediënten zullen voorradig zijn.
Smakelijk en to volgende maand.
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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@videoclubevergem.be toe aan uw adresboek.

