GFV Gladsaxe Film- & Videklub
Mødeprogram 2016-2017
Onsdag den 3. august 2016 kl. 19:30:
Åbent hus :
En tapper lille skare kæmpede sig frem gennem det skybrudlignende regnvejr.
Vi fik diskuteret klubbens nyeste lydudstyr - nu er der vel ingen undskyldning for at levere
dårlig lyd - nå, der er vel en indlæringstid. Der blev også kigget på lyssætningen i
biografen, hvor nyt lærred er på vej til sæsonstart.
Programudkastet blev vendt med både ros og supplerende ideer.
Kaffen smagte også godt - som forventet.
Onsdag den 10. august 2016 kl. 19:30:
Vi fik fortsat forberedelserne til Gladsaxedagen, hvor vi skal producere en video til
Hjerteforeningen i Gladsaxe. Vi gik videre med forberedelse til den ny OBS-video til Dansk
Kvindesamfund. Endelig fik vi set på forskellige praktiske forhold i klublokalerne. En rolig
aften, hvor vi også fik udrettet noget.
Onsdag den 17. august 2016 kl. 19:30:
Åbent hus – uden program.
Onsdag den 24. august 2016 kl. 19:30:
Åbent hus – uden program.
Lørdag den 27. august ca. kl.13:00 - Gladsaxedag!
Gladsaxedag!
Klubben deltog selvfølgelig med en stand. Vi fik gennemført optagelserne til det aftalte
projekt om optagelse af en video med Hjerteforeningen. Nu tilbagestår arbejdet med
redigering og færdiggørelse af projektet.
Næste gang skal vi gøre vor stand mere indbydende - men hvordan?
Onsdag den 31. august 2016 kl. 19:30:
Åbent hus – uden fast program.
Teamet omkring “Skatteøen” havde afsluttet den første grovredigering af optagelserne.
Der mangler formentlig et stort arbejde med at få finjusteret klippene og justeret farver, lys
mm.
I løbet af aftenen fik vi samlet klubbens nyindkøbte lærred. Det er en tydelig forbedring.
Der tilbagestår stadig forskellige små- og store opgaver før forandringen er perfekt.
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Onsdag den 7. september 2016 kl. 19:30:
Programansvarlig: Sven

S Æ S O N START

S Æ S O N START
Velkommen til sæson 2016/2017.
Den ny sæson starter festligt med den traditionelle 3-minutters sommerfilm konkurrence.
Husk at vore “bedre halvdele” er selvskrevne som gæster denne aften!
Tilmeld lige hvor mange i kommer til Leif C. (pr. e-mail)
Videoerne bedømmes ved publikumsafstemning.
Alle medlemmer opfordres til at deltage i sommerkonkurrencen, for her er det vigtigste at
være med.
De indleverede videoer skal blot opfylde følgende krav;
Max. 3 minutters (180 sekunders) varighed incl. tekster.
Optaget siden 1. august 2015.
Alle bidrag til konkurrencerne skal tilmeldes på forhånd til Leif C. (pr. e-mail).
Videoerne bedømmes af det tilstedeværende publikum (medlemmer & ledsagere) efter
disse regler:
- Ved publikumsafstemningen kan hver tilskuer stemme på indtil 3 film med henholdsvis 3,
2 og 1 point.
- Producenter og ledsagere kan ikke afgive point til egen produktion.
Onsdag den 14. september 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif C,
Programansvarlig: Leif C med kraftig assistance fra Sven mfl.
Programansvarlig: Leif C
Udtagelse af film til Sjællandsstævnet. Leif havde forberedt en liste med “måske egnede”
produktioner. Der kom forskellige kommentarer til de viste produktioner, og nu skal der
finpudses i de kommende uger frem til den 12. oktober, hvor vi har endelig udtagelse,

Onsdag den 21. september 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: John
Programansvarlig: Bjarne
Præsentation og diskussion af den kommende sæsons program - et spændende emne,
dog åbenbart ikke for de 2/3 af medlemmerne, som var fraværende. De er selvfølgelig
tilfredse med, hvordan det går!
Hvad vi andre derimod arbejdede os igennem, vil kunne ses senere.
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Onsdag den 28. september 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programansvarlig: Sven
Hvordan sammensætter man sin video?
Det tilbagevendende spørgsmål med de mange svarmuligheder. Sven havde valgt - efter
et indledende nummer på den velspillende Sandvik Stradivarius - at belyse emnet ud fra et
udvalg af hans fremragende dokumentariske film om svundne håndværk og teknikker, så
vi fik besøgt jernstøberi og savværk og set en gammel dieselvejtromle. Alt sammen meget
interessant.
Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Ferry
Programansvarlig: Viggo
Teknisk aften: UHD og 4K
Der er kommet nogle nye videoformater.
Hvordan er de og hvordan adskiller de sig fra de kendte formater SD og HD?
Kan man bruge 4K optagelser selv om man redigerer til HD?
Farveopløsning 4:4:4, 4:2:2, 4:2:1 og 4:2:0 Hvad dækker de begreber over?
Efter kaffepausen: Endelig udtagelse af film til Sjællandsstævnet.
Her kan du hente: Invitation til Sjællandsstævnet 2016
Vedtægter for Sjællandsstævnet
Konkurrenceregler for Sjællandsstævnet
Vil I gerne med til selve Sjællandsstævnet, som i år holdes på Amager i
Kulturcentret, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør den 20. november 2016, start
kl. 8:30.
I skal tilmelde jer senest den 10. oktober via Leif Christiansen. Deltagelse koster kr. 210 også forudbetaling!
Betalingen er incl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Kjær
Programansvarlig: Søren med assistance af Leif C
Optagelsen af “Skatteøen er færdigredigeret, og vi så på resultatet. Der resterer
småjusteringer mht farve, men ellers OK.

6. juli 2017

Onsdag den 19. oktober 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Meder
Programansvarlig: Leif
Selv om man ikke kan påstå at vore medlemmer ligefrem rammer den skolepligtige alder,
var der alligevel lidt efterårsferie i luften. Det tidligere annoncerede program udgik til en
senere lejlighed. I stedet tog vi fat på at arbejde med bl.a. flere af de igangværende store
projekter. Faktisk var det ret godt at få noget af det arbejde fra hånden
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvarlig: Lars
Interview og speak: Målet for aftens program er primært at få styr på de tekniske
udfordringer og optage et antal scener til efterfølgende redigering.
Vi delte os i 3 hold - bestående af fotograf, lydmand og interviewkilde. Alle hold fuldførte
den stillede opgave: at optage et kort interview med klubkameraet og de 2 nyeste
mikrofoner tilsluttet klubbens Zoom H6 lydoptager. Det bliver spændende at se
resultaterne, når det er redigeret

Onsdag den 2. november 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Bjarne
Programansvarlig: Søren
Teknisk aften: Justering af farvebalance mm. ved flerkamera-produktioner. Baseret på
erfaringer fra den netop afsluttede produktion af Skatteøen, fik vi en livlig diskussion om de
problemer, man havde mødt. Vi vil nu prøve at få nedfældet bedre retningslinier til en
anden gang.
Inden kaffen nåede vi at se den video vi har produceret for Hjerteforeningens Gladsaxe
afdeling. Hjerteforeningen har udtrykt tilfredshed med resultatet.
Onsdag den 9. november 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Solberg
Programansvarlig: Lars
Grupperne præsenterer deres videoer i plenum til diskussion og venlig, konstruktiv kritik.

Onsdag den 16. november 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Meder havde hjemmebagte boller og Gl. Dansk med hjemmefra i
anledning af 85 års fødselsdagen næste dag.
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Programansvarlig: Bjarne
Sven interviewede vort nyeste medlem Kim Vulpius, som er pensioneret lærer med mange
interesser (for eks. jazzklubben), og vi fik set et par af hans produktioner - især en ret lang
reportage om en 9. klasses rejse til Grønland. Som altid er det spændende at lære nye
mennesker at kende..
Søndag den 20. november 2016 kl. 08:30
Sjællandsstævne på Amager i Kulturcenter Nøragersminde. 5 GIV-medlemmer deltog
blandt de i alt 50 deltagere. 42 videoer var tilmeldt. Vi havde indsendt 7 videoer, 5 blev
vist, men ingen blev præmieret. Bedømmelsen var premiere for et nyt skemabaseret
bedømmelsessystem - som altså ikke faldt ud til GFV’s fordel. Der var lovet større
åbenhed om bedømmelsen, men det forudsætter udlevering af kopi af
bedømmelsesskemaerne til producenterne. Det skete ikke.
Arrangementet var fejlagtigt udråbt til at være Sjællandsstævnets 50 års jubilæum. Her tog
man det tidligere Omegnsstævne ind i rækken, Historisk ukorrekt, men ret ligegyldigt.
Onsdag den 23. november 2016 kl. 19:30
Kaffetjans:
Programansvarlig: Peter Meder
Teknisk aften:
Hvordan laver vi god lyd med vore egne kameraer hurtigt og i rimelig kvalitet. (feriefilm
mm).
Onsdag den 30. november 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Viggo
Programansvarlig: Bjarne
Vi fik en præsentation af Leif Gredsted, pensioneret skolelærer, 72 år, og med
videointeresse.
Vi så en dejlig rejsefilm fra Island, som gav en spændende præsentation af klippeøen.
PS HUSK: Tilmelding til julemødet til Søren Wang (lykwang51@gmail.com) senest den
7 december.
Onsdag den 7. december 2016 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvarlig: Lars
Teknisk aften:
• Brugen af Colorgrading, af nødvendighed (dårlige optagelser) samt som kunstnerisk
effekt ?
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•

Lydtilpasning og antirystefunktion ved redigeringen.
Derefter: Vort kuldsejlede OBS-projekt:
Vi ser vort og det alternative løsningsforslag. Hvad kan vi lære af forløbet. Bør vi være
mere kritiske over for oplægget til sådan en produktion?
Onsdag den 14. december 2016 kl. 19:30 ???
Hermed inviteres medlemmerne med evt. ledsager til juleafslutning i klubbens lokaler:
Vi mødes kl. 19.30.
Kl. 20.00 går vi i biografen en halv times tid og ser film.
Kl. 20.30 er der gløgg/kaffe med tilbehør.
Kl. 21.15 spiller vi banko.
Kl. 22.30 tak for i aften og god jul.
Tilmelding til Søren Wang (lykwang51@gmail.com) senest den 7 december.

Godt Nytår
Onsdag den 4. januar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Bestyrelsen
Programansvar: Sven & Leif
Vi ønskede hinanden: Godt Nytår med det traditionelle glas.
Programmet bød på udvalgte film fra efterårets Sjællandsstævne - sande små perler.
Onsdag den 11. januar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Kjær
Programansvar: Lars Hansen
Der var indkommet 2 nytårsvideoer: Sven’s “Årets sidste middag” (link) og Lars egen:
“Nytår 2016”(link). Begge havde løst opgaven med stor kreativitet og nytænkning. Lars
havde elegant benyttet greenscreen til at placere sig selv centralt i traditionelle
nytårsscenerier.
Til afslutning viste Lars en lille teaser om Danmarks Rostadion og fremtiden. (Link)
Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Lars
Aftenen startede med at Lars viste sin flotte video fra nytårsaften.
Derefter aftenens emne: PR_film til klubben:
Klubben mangler en video til hjemmesiden, der kan tiltrække nye medlemmer.
Mødedeltagerne blev delt i to grupper, der hver især fik til opgave, at beskrive ide og
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indhold til en sådan PR-film.
Beskrivelserne skal danne grundlag for det videre arbejde med synopsis, drejebog m.m.
for filmen.
Læs her Lars indledning og kaffestuegruppens oplæg. Læs her oplæg fra biografgruppen.
Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars (Tillykke til Lars med de 70 år!)
Programansvar: Viggo Buje
Først fik vi demonstreret udstyr til kalibrering af monitorer og projektor - som klubben
allerede har besluttet at anskaffe. Så hørte vi om afstemning af forskellige camcordere til
flerkameraproduktioner.
Vi en GoPro camcorder først uden og så med det smarte gyrostabiliseringshåndtag.
Meget overbevisende.
Vi sluttede af med en smagsprøve af en guitarkoncert, som Viggo har optaget sammen
med sin søn, med 4 kameraer, 44 4 mikrofoner og egen lyssætning. Et meget flot resultat.
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programansvar: Viggo
Viggo genoptog tråden fra sidste onsdag, og vi fik demonstreret hvor nemt det er at
arbejde med GoPro kameraet og det “magiske” stabiliseringshåndtag - nu med WiFiforbindelse til vor projektor. En rigtig handy løsning med stort potentiale.
Der er tilmeldt 5 videoer til klubmesterskabet næste onsdag.
Selv om tilmeldingsfristen er udløbet, kan der stadig klemmes en enkelt produktion mere
ind - men tilmeld absolut senest søndag!
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 18:00
Programansvar: Bestyrelsen og festudvalget
Klubbens 55 års fødselsdag og Klubmesterskab 2017!
Vi var 21 medlemmer og ledsagere som fik kæmpet sig frem igennem årets første rigtige
sne.
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Stor tak til arrangørerne som havde sørget for de gode rammer med mad og drikke mm.
Som sædvanlig havde vore medlemmer været vidt omkring - lidt flere måtte gerne deltage
med film - og efter afstemningen kunne resultatet bekendtgøres:
Klubmester:
2. plads
3. plads

Leif Christiansen
Viggo Buje
(Du kan se alle videoer her!)
Leif Gredsted.

Onsdag den 15. februar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Meder
Programansvar: Leif
Diskussion af klubmesterskabsfilmene. Vi gennemså samtlige film. Undervejs gik
diskussionen livligt, og der blev uddelt ros og ris. Viggo fortalte om problemerne ved
optagelsen af “Rosita” med lyssætning, mikrofonopstilling, solist og samarbejde med
kirkens personale.
Så fik vi vist afrundet klubmesterskabet for denne gang.
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Sven
Om KORSANG
Sven lagde ud med sin playback-optagelse af 2 sange med Oktoberkoret. Billedsiden manglede
nok lidt spændende vikler. Så gik vi videre til et par eksempler på klubproduktioner: “Sangkoret
Ydun’s jubilæumskoncert” fra 2007 og “Sound of Gospel” fra 2002.
Ove Nysom rundede programmet af med musikoptagelser til en dukketeaterforestilling og satte så
punktum med en koncertoptagelse fra Trinitatis Kirke. Lyd kan han jo optage, så det bliver ren
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nydelse.
Om det så lykkedes at finde svar på, hvordan man bedst videofilmer korsang, må hver enkelt
afgøre.
I anledning af Sven’s runde fødselsdag (70 år) var der ost og andet godt til kaffebordet

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Lars
Opgaven er at lave en en GFV PR-film til hjemmesiden, Facebook og hvor det ellers kan
bidrage til klubbens synlighed. Lars gennemgik de 2 oplæg fra mødet den 18, januar:
kaffestuegruppens oplæg, og oplæg fra biografgruppen. Der blev diskuteret en del frem og
tilbage.
Vi nedsatte 1 gruppe, Leif Gredsted skriver synopsis og Leif Christiansen er tovholder.
Øvrige medlemmer tilføjes efter behov.
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvar: Leif Gredsted & Leif Christiansen
Viggo viste interessante eksempler på optagelser med GoPro + gimbalhåndtag monteret
på en lang boomstang - drone-flyvning light. Absolut interessante muligheder for
spændende vinkler.
Så er arbejdet med projekt “PR-film” til klubben i gang, med Leif Christiansen som
tovholder og Leif Gredsted som manuskriptoplægsforfatter. Der er etableret 3
projektgrupper omkring hver sit manuskriptoplæg:
Gruppe/forslag 1
Søren
Peter Meder
Kim
John

Gruppe/forslag 2
Peter Kjær
Leif Christiansen
Lars
Bjarne

Gruppe/forslag 3.
Sven
Viggo
Leif Gredsted

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19:30
i Kaffetjans: Viggo
Programansvar: Leif C
Vi arbejdede videre med projekt “PR-film”, som startede op sidste onsdag.
Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Søren
Programansvar: Leif C
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Vi arbejdede videre med projekt “PR-film” i grupperne.
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Kjær
Programansvar: Leif & Lars
Det planlagte besøg er udsat på grund af sygdom. Den pludselige programændring
gav anledning til forskellige nødaktiviteter.
Vi så en film optaget “bag kulisserne” ved en klubproduktion i 1979 - overført fra
D8 mm smalfilm. Kim viste klip fra en nylig koncert i jazzklubben med Ib
Glindemanns orkester. Lars havde fået fingre i endnu en animationsfilm fra Einar
Ritsmer
Lars havde medbragt sit nyerhvervede Manfrotto-stativ. Solidt kræs, som vil sikre
stabile optagelser mange år frem. Det blev trods alt en ganske god aften.
(Palle Beks besøg kommer på programmet ved en senere lejlighed.)
Onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter Meder
Programansvar: Leif C & Leif G
Vi arbejdede videre med projekt “PR-film” i grupperne.
Onsdag den 12. april 2017 kl. 19:30
(Onsdag før Påsken,)
Kaffetjans: Bjarne Spiegelhauer
Grupperne arbejder videre med PR-film projektet efter indbyrdes aftale. Check eventuelt
lige med din gruppe,
Gruppe 2 mødtes i klublokalet, hvor Bjarne havde lavet dejligt, nybagt franskbrød.
Sidste frist for forslag til Generalforsamlingen er nu udløbet !
Onsdag den 19. april 20167kl. 19:30
Kaffetjans: Ove
Programansvar: Leif C
Vi så tilbage på programmerne i det forløbne år. Der kom lidt nye forslag frem, som går
videre til næste års programlægning.
Leif sluttede med et par film uden klip: Klubproduktionen “Romeo og Julie” fra 1994 og en
fremmed drone-produktion: “At the end of the Cul-de-Sac”.
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Onsdag den 26. april 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Bestyrelsen
Programansvar: bestyrelsen
Ordinær generalforsamling – indkaldelse sendt direkte til medlemmerne.
Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvar: Lars
Lars havde forberedt en demonstration af det udstyr til skærmkalibrering, som klubben har
investeret i.
Lars har skrevet en vejledning, og udstyret er til hjemlån for medlemmerne.
Det er nødvendigt at kalibrere sin skærm før man kaster sig ud i
farvekorrektion/colorgrading.
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19:30
Onsdag før Kr. Himmelfartsdag)
Kaffetjans: Leif- Jane havde bagt franskbrød, og tak til de hjælpende hænder
Programansvar: Leif
Vi tog en status på vore pr-film projekter. Intet af de 3 projekter er afsluttet, men mindst 1
projekt udvikler sig tilfredsstillende, men resten halter noget efter. Hvornår mon vi ser den
første, færdige film?
Ingen havde medbragt film til visning, så det blev til en lidt tidlig afslutning.
Onsdag den 17. maj 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Bjarne
Programansvar: Leif
Oplæg om feriefilm og sommerkonkurrencen 2017. (60%)
Lidt temaer til at lave en 3- minutters video over (eksempler: festival i byen, en tur med
børnebørnene, en havnerundfart, en strandtur, havnefest eller noget helt andet – foruden
naturligvis rejser m.m.).
Krydret med lidt gode eksempler fra videoteket anno 2007.
Onsdag den 24. maj 2017 kl. 19:30
Kaffetjans: Ingen!
Programansvar: Viggo
En aften om Droner:
Droner anvendes i stigende grad til f.eks. overvågning, kortlægning, postudbringning.
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Droner er også velegnet ved videoproduktion, hvor dronen kan holde eller bevæge
videokameraet på steder hvor fotografen ikke selv kan nå.
Viggo har for kort tid siden erhvervet sig en moderne drone, som vi fik demonstreret i
skolegården. Der har været en rivende udvikling på feltet, og det var meget imponerende,
hvilke discipliner sådan en tingest beherskede, og ikke mindst den imponerende præcision
støttet6 af GPS og andre teknikker. En rigtig god aften.
Hele pakken koster fra omkring 10 kkr.
Ingen havde taget kaffetjansen, så vi måtte tage til takke med en “tør” kop kaffe.
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 19:30 (Onsdag før Pinse)
Sven tog sig af åbne/lukke og kaffe med brød.
Vi så det foreløbige resultat af gruppe 1’s pr-film. Gruppen er nået langt, og der kom
enkelte relevante forslag til små justeringer.
Viggo lagde op til en væsentlig principiel diskussion om hvordan klubben gøres mere
synlig via de sociale medier. Mange deltog i snakken med engagerede indlæg, og der er
enighed om at GFV nu skal sikres større synlighed på - især Facebook.
Bestyrelsen vedtog på seneste møde at investere i et lampesæt. Viggo havde samlet
materiale om mulighederne, og mødedeltagerne var enige om at klubben anskaffer et 3lampe sæt nu. Stativer har vi.
Onsdag den 7. juni 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker: Lars
Åbent hus - uden fast program.
Præsentation af det nyanskaffede lysudstyr
Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker: Sven
Åbent hus: Bjarne havde lokket sin svigersyn med, så pr-gruppe 2 kunne få de manglende
optagelser i kassen. - med indsats af klubbens nye lysudstyr. Øvrige tilstedeværende fik
bl.a. lov til at agere biografgæster.
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 19:30
Åbner/lukker:
Åbent hus - uden fast program.
Vi ønsker hinanden: God Ferie!

Slut på sæsonen - G O D S O M M E R
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Herefter holder klubben sommerferie indtil onsdag den 2. august 2017.
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