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Kære GFV-medlem!

Så gik endnu en uge – det ser vel egentlig ud til, at sædvanlig klubmødeaktivitet er sat på stand-by 
på denne side af sommeren. Heldigvis behøver ingen sidde med hænderne i skødet og vente på 
mirakler.
Vi kan stadig frit kaste os over egne projekter og det er vel også i orden arbejde nogen stykker på 
samme projekt. For eks. Er der flere, som arbejde på forskellige projekter i vore lokaler, som vil 
være klar til starten af efterårets sæson.
Og nu til noget mere underholdende. Leif Gredsted har sendt følgende bidrag:

”Når man nu ikke kan rejse nogen steder…
I 2016 var vi med nogle venner på Madeira. Det var tredje gang, vi var der, og vi syntes 
efterhånden, at vi kendte øen rigtigt godt. Vi havde været de fleste steder, havde vandret på 
levadaer, besøgt trekantede huse i Santana og kørt med svævebanen op til Monte og den botaniske 
have. 

Første gang var i 1996, og dengang var det en næsten en dagsrejse at komme fra Funchal til den 
nordlige del af øen. Senere blev der bygget motorveje og boret tunneller, så nu kommer man 
lynhurtigt rundt på hele øen i lejet bil. Antallet af turister er også vokset betragteligt: I 1996 var der 
et par beskedne fiskerestauranter langs vejen ud til det gamle fort; nu er det svært at mase sig 
igennem gaden for borde, stole og turister.

For at prøve noget nyt valgte vi i 2016 at tage på en Jeep Safari. Det var en heldagstur, der gik tværs
over øen ad små og store veje med Miguel ved rattet. Snakken lige i starten drejer sig om den 
voldsomme naturbrand, der havde hærget området lige nord for Funchal et par måneder før.

Jeg har klippet de 16:22 minutter om Jeep Safarien ud af min  47 minutter lange film fra 2016 og 
lagt den på YouTube, så I kan se den, hvis I har lyst.  Den gør sig bedst, hvis man chromecaster eller
airplay’er den til sit fjernsyn; de fleste nyere fjernsyn har enten den ene eller begge muligheder 
indbygget:

                   

Chromecast symbol                 Airplay symbol

Her er linket til filmen Jeep Safari, Madeira 2016:

https://youtu.be/hcGBWFylczc

-

https://youtu.be/hcGBWFylczc
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Bestyrelsen holdt møde onsdag aften. Vi følger selvfølgelig trenden, og mødte virtuelt pr. Skype.
Det blev faktisk et ganske effektivt møde, da vi først havde fået teknikken på plads hos alle.
I kan se et smukt billede af begivenheden her:

Leif Juel Sørensen har været meget flittig med studiets greenscreen væg – og har endda fundet tid 
til at afprøve den. Leif J skriver:
”Mit udgangspunkt er morgensang med Phillip Aber i DRTV og at vi er i gang med green screen 

væggen.
Det er første gang jeg har lavet en film med Pinnacle 23 og første gang jeg har lavet noget med 
green screen.”

Mit udgangspunkt er morgensang med Phillip Faber i DRTV og at vi er i gang med green screen 
væggen.

Det er første gang jeg har lavet en film med Pinnacle 23 og første gang jeg har lavet noget med 
green screen.

https://www.facebook.com/drpigekoret/posts/10157884625040306  

I kan også gå direkte til videoen på YouTube:

Det var så alt for denne gang – send gerne mere til fælles glæde

Pas godt på Jer selv og dem I møder
Leif C

https://www.youtube.com/watch?v=66VLQpLWazE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25hCbaEnwZOEb-a6XiowT9EzzeeSTGAaoS0eA-tlZc12BigwF8Tzzigjw
https://www.facebook.com/drpigekoret/posts/10157884625040306?__cft__[0]=AZX53ANPJQWwufVoaZYY6SfKzB9otUX50rfrYSFSYo0ic5duD4JdwlVMrOUeuvIyJCKva5-lj0a2k93cVnM_O_wosYqADMkXO4lx9ctzjx8Fvv4ohoSScuzlhgCm7ZUYJ1L4ziMP6bHtq3fR2eKUxpJ1&__tn__=-UK-R

