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Onsdag den 7. august 2019 kl. 19:30
Åbner/lukker+kaffetjans: gruppe 3 / Leif C
Åbent hus - intet fastlagt program. Der blev arbejdet videre med Svalerute-projektet, som skrider fint frem.
Teknisk udvalg holdt møde og fik diskuteret oplæg til næste uges bestyrelsesmøde, og vi fik byttet om på højttalere i
biografen.
Resultatet godkendt.
- og så var der dagmartærte til kaffen
3
Onsdag den 14. august 2019 kl. 19:30
Åbner/lukker: gruppe 1
Åbent hus - intet fastlagt program.
Der havde været bestyrelsesøde om den forestående sæson. Vi fik talt om tilrettelæggelse
af fremtidige projekter og fik løst et par problemer med udskiftning af lydspor på et par af svalerutefilmene.
Så vi kunne gå hjem med god samvittighed
Onsdag den 21. august 2019 kl. 19:30
Åbner8lukker:gruppe 1
Åbent hus.
Forberedelser til Gladsaxedagen 2019..
1
Lørdag den 24. august 2019 kl. 12:00
Gladsaxedagen 2019
Tovholder:John
Vi havde en stand sammen med GUF i området foran trappen til Rådhuset. Der var godt besøg begunstiget af det gode
vejr.
desværre er der ikke kommet nye medlemmer ud af den gode indsats fra rigtig mange af klubbens medlemmer.
Her deler vi vist skæbne med mange af øvrige aktive klubber.
Tak for indsatsen til alle!
Onsdag den 28. august 2019 kl. 19:30
Programansvar og kaffetjans: gruppe 2
Åbent hus – Oprydning efter Gladsaxedagen 2019
samt klargøring til sæsonstart.

Dødsfald:

Vi har modtaget meddelelse om at
Tommi Vest
er død efter lang tids sygdom

Vi kendte Tommi som en entusiastisk og vidende videomager - altid villig til at øse ud af sin store viden.
Onsdag den 4. september 2019 kl. 19:30
Invitation med med ledsagere
Programansvar: gruppe 3
Til kaffetjans mm var der heldigvis hjælp fra bl.a. John og vore ledsagere.
Velkommen til den ny sæson. Vi startede med det traditionelle glas kølig vin, og så holdt næstformand John den ventede
tale med højdepunkter i klublivet.
Og så kom vi til den annoncerede begivenhed: Sommerkonkurrencens 3-minutters film.
Den forventningsfulde flok kunne nu begive sig til biografens mørke!
Der var indkommet 5 film:
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Mens stemmetællerne opgjorde resultatet, så vi et filmprogram, John havde forberedt med de færdige svalerutefilm.
Desuden bar der premiere på en reportagefilm fra året Gladsaxedag. Se den HER!
Resultatet blev, at Leif Gredsted vandt med Lars Hansen på en tæt andenplads.
Tak til de 5 flittige producenter.
Onsdag den 11. september 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 3 /Leif C .
Kaffetjans: Olsen
Progran: Udvælgelse af film til Sjællandsstævnet.
Leif C havde forberedt en liste med produktioner, som er vist i klubben i det seneste år. Det kom der så en revideret
bruttoliste ud af, så vi rigeligt kan opfylde de 60 minutters spilletid, som vi har lov til ved Sjællandsstævnet.
Listen omfatter:
2019-101

Under Gammel Strand

Palle Hansen

00:05:20

2019-102

Hiroshima

Viggo Buje

00:12:00

2019-104

Helgoland

Leif Gredsted
00:07:30

2019-200

Krigsbørn

Klubproduktion
/Leif Gredsted

00:36:10

2019-211

Gondoler

Leif Gredsted

00.04:0

2019-212

Camp Adventure

Lars F. Hansen

00:03:00

2019-214

High Line

John P Jensen

00:03:00

2019-215

Ols Kirke

Sven E. Ottosen

00:03:00

Onsdag den 18. september 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1/Lars & John
Kaffetjans: Lars
Oplæg til fremstilling af små oplevelsesvideoer.
Vi havde stort set alle vores medlemmer aktivt med på det at få lavet vores 2 klubprojekter Ølentusiasten og GFVDokumentar. Begge disse film blev temmelig lange. Denne gang vil vi lave kortere film, fra 90 sekunder til max. 3
minutter.
Vi deles op i 4 hold. Du finder fordelingen HER!
Hvert hold får til opgave at lave en oplevelsesfilm, efter eget valg,
hvor vi anbefaler Kommunens Svaleruteliste, hvor der er 45 oplevelser at vælge mellem. Holdene bestemmer selv
hvordan de vil bygge deres film op, vi kommer hverken med regler eller forslag.
Når filmene er færdige, vil der blive afholdt en konkurrence med publikumsafstemning.
Holdene bestemmer selv hvordan de vil bygge deres film op, vi kommer hverken med regler eller forslag.
Når filmene er færdige, vil der blive afholdt en konkurrence med publikumsafstemning.

18. maj 2020

GFV Gladsaxe Film- & Videklub
Mødeprogram 2019-2020

Side 3 af 9

Onsdag den 25. september 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Leif C

Vi fortsatte planlægning af svaleruteprojektet i de 4 projektgrupper.
Gruppe 4 havde allerede holdt første mødeonsdag formiddag, og her har man besluttet sig for nr.37: Nybro
Kro og Nybro bådudlejning.
Grupperne bedes rapportere til Leif C hvilket delprojekt man arbejde med, så vi undgår overlapning.
Oversigten vil løbende blive ajourført, og findes under fanen:”Svalerute-projekt”.
Se hvilken gruppe du er med HER!
En beskrivelse af alle 45 seværdigheder langs Gladsaxes Svalerute finder du HER!
Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Leif G
Vi fortsatte planlægningen i de 4 grupper.
Det ser ud til at der er stor interesse for projekterne blandt vore medlemmer.
Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Leif J
"En aften med historiske reklamefilm" v/ Jørgen Olsen. Vi så en stribe af de kendte reklamefilm fra vore yngre dage.
Kære minder fra den tid, hvor vi gik i biografen til 4-forestillingen, og ofte legede Tarzan i lygtepælene på hjemvejen. Ak
ja!
Bagefter var der endelig godkendelse af filmliste til Sjællandsstævne 2019.
Du kan downloade listen HER!
Efter kaffen viste Børge Traun en fin lille film: “Brevet”, om hvidvask m.m.
Du kan se “Brevet” HER!
Onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 3/ Viggo
Kaffetjans: Ole
Program: Specielt udstyr
Firmaet Datavideo sender snart en ny mikserpult på markedet med kun én 4K indgang til 4-kamera produktion. Vi
undersøger om idéen er brugbar.
I mange år har Dashcam også kaldet ”russer kamera” været fremme som separat kamera.
Flere bilfabrikanter har nu indbygget funktionen bilerne, oven i købet med flere samtidige kameraer. Vi ser på
mulighederne.
Onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 3/ Viggo
Kaffetjans: Ole
Program: Specielt udstyr
Firmaet Datavideo sender snart en ny mikserpult på markedet med kun én 4K indgang til simuleret 4-kamera produktion.
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Viggo havde fundet en demovideo af produktet, hvor Thorkil Zeuner fra importøren Dansk AV-Import demonstrerer
produktet.
Mikseren er vist tænkt til brug ved live-streaming baseret på et fat total-billede i UHD-/4K-opløsning. Man forindstiller op
til 4 udsnit i totalbilledet, og man kan så klippe frit mellem disse udsnit, og dermed illudere en flerkameraproduktion parat til live-streaming.
Se præsentation HER!
I mange år har Dashcam - også kaldet ”russer kamera” - været fremme som separat kamera. Normalt er der et enkelt,
fremadrettet kamera, der starter når tændingen slås til. Flere bilfabrikanter har nu indbygget funktionen som standard i
bilerne, undertiden oven i købet med flere samtidige kameraer. Viggo havde set på mulighederne baseret på ene
erfaringer. Hans bil er kameradækket hele vejen rundt med 4 kameraer, som holder øje både under kørsel og parkering.
Efter kaffen arbejdede grupperne med svalerute-projekterne.
Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1/ John
Kaffetjans: Lars
Gruppearbejdet omkring de udvalgte steder på Svaleruten er kommet godt i gang. Derfor var det passende tidspunkt for
en snak om oplevelser og status i de 4 projektgrupper.
Alle har god gang i optagelserne. Det er vist en generel erfaring, at det er vigtigt at få opfrisket slumrende færdigheder,
men vejret har ikke været en god medspiller i dette efterår, og det kan komme til at knibe med at få optagelserne i
kassen.
Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1 /
Kaffetjans: Peter K
Vi tager status på projektgrupperne!
3
Onsdag den 6. november 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1
Kaffetjans: Sven
Aftenen bød på et blandet program.
Lars viste det foreløbige resultat af filmen om Kongshvileparken.
Bagefter viste Lars en film om de 3 helt centrale sceneovergange - bare vi nu kan huske al den visdom.
Onsdag den 13. november 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Søren
Jørgen Olsen viste en film om Gladsaxe kommune anno 1946, som Lokalhistorisk Forening fik optaget. Den kostede
den svimlende sum af over 11.000 kr.
Det var inden de moderne tider og transformationen til moderne samfund. Kommentaren luftede bl.a. et noget bedaget
pige-/kvindesyn.
Så fik vi lov til at se det foreløbige resultat af filmen om “Kagsåen”. Her havde gruppen virkelig måttet foretage
efterforskning for at få oplyst mange detaljer. Spændende resultat.
Lørdag den 16. november 2019 kl. 9 - 16:
Sjællandsstævne i Rødovregård
Et velgennemført Sjællandsstævne, med rimeligt styr på afviklingen.
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Der blev vist alle 23 film , enkelte blev ikke vist.
Du kan læse dommerkommentarer til alle film HER!
Leif Gredsted modtog sølvmedalje for “Gondoler”, og han vandt sandelig også publikumprisen. Stort tillykke til
Leif Gredsted!

Desuden var der diplom til Lars F Hanen for “Camp Adventure”, og diplom til John Poul Jensen for “High
Line”.

Onsdag den 20. november 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 2
Kaffetjans: Ejvind
Vi så en foreløbig redigering af et dokumentarprojekt om GoGorilla-parken i Gladsaxe. Avanceret klatring for (næsten)
alle aldersklaser.
Det var vist en overraskelse for flere, ut der var sådan noget lokalt i området,
Flere grupper fik taget fat på løse ender i projektgrupperne..
Onsdag den 27. november 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 3 / Leif C
Kaffetjans: John
Sjællandsstævnet -og hvad nu?
Leif C havde udvalgt er række af stævnefilmene, som Leif syntes var gode nok til at se/gense igen. Der var udvalgt til en
lille times spilletid.
Generelt var der fra deltagerne tilfredshed med rammerne på Rødovregård og afviklingen. Dog havde man gjort det
vanskeligere for sig selv end nødvendigt, ved ikke at benytte en af de fast installerede videoprojektåre og det faste,
glimrende lydanlæg. Især var det synd at man ikke havde tilsluttet en mikrofon, da ingen kunne hære meddelelser til
forsamlingen uden. Især præmieoverrækkelsen gik noget i frisk.
Lyden var generelt negativt påvirket af at højttalerne stod med bunden op på gulvet, i stedet for at være højt placeret på
de tilhørende stativer - og så var lydniveauet for højt hele vejen igennem.

Onsdag den 4. december 2019 kl. 19:30
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Programansvar: Gruppe 3 / Viggo
Kaffetjans: Jørgen Olsen
Medlemmernes aften
Vi fik en god snak om medlemmernes ideer og ønsker til programmerne i den kommende sæson.
Der kom flere gode forslag på bordet, som nu skal konkretiseres og lægges ind i programmet. Søren noterede alt!
Programansvar: Gruppe 3 / Viggo
Kaffetjans: Jørgen Olsen
Medlemmernes aften
Vi fik en god snak om medlemmernes ideer og ønsker til programmerne i den kommende sæson.
Der kom flere gode forslag på bordet, som nu skal konkretiseres og lægges ind i programmet.
Herefter fik vi forevist de skete forbedringer i9 studiet med skinnesystem i loftet til lys, lyd og andet udstyr.
Der er indkøbt ny maling til greenscreen-væggen efter anvisninger fra eksperter, fundet på nettet.
Der er opsat dæmpeplader i studiets loft.
I teknikrummet var der glæde over den ny 42” 4K redigeringsskærm plus de gode højttalere, Viggo havde stillet til
rådighed.
Så mangler der snart blot en ny oprydning i uaktuel teknik.
Og så var der kaffe.
Herefter fik vi forevist de skete forbedringer i9 studiet med skinnesystem i loftet til lys, lyd og andet udstyr.
Der er indkøbt ny maling til greenscreen-væggen efter anvisninger fra eksperter, fundet på nettet.
Der er opsat dæmpeplader i studiets loft.
I teknikrummet var der glæde over den ny 42” 4K redigeringsskærm plus de gode højttalere, Viggo havde stillet til
rådighed.
Så mangler der snart blot en ny oprydning i uaktuel teknik.
Og så var der kaffe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag den 11. december 2019 kl. 19:30
Programansvar: Gruppe 1 / Lars
Kaffetjans: Viggo
Lars gennemgik en række muligheder for at påvirke billedmaterialet i i redigeringsprocessen - for eks. belysning og
farvetone.
Selv om indlægget var delvis neutralt i forhold til de redigeringsprogrammer vi bruger generelt, var det illustreret med
eksempler fra MAGIX fordi det er det program Lars selv bruger. m Vi kom ind på følgende funktioner:
Brightness and Contrast
Color
Color correction
Levels
LAB Color
Glow
Broadcast Color
Croma Key
Shot Match
Til programmet havde Lars skrevet en dansk vejældning .Den er allerede udsendt til medlemmerne. Ellers kan du hente
den HER!
1Onsdag den 18. december 2019 kl. 19:30
Juleafslutning med ledsagere
Programansvar/kaffetjans: Gruppe 1.
Vi holdt den traditionelle, hyggelige juleafslutning med 21 deltagere, takket være at mange havde ledsager med.
Aftenen startede med et glas kølig hvidvin - og den traditionelle korte velkomst fra Lars.
Så gik turen i biografen, hvor det klassiske juleshow var erstattet af galapremiere på klubbens netop afsluttede 4 projekt-
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film om udvalgte emner fra Gladsaxes Svalerute. De 4 produktioner var alle velproducerede og informative. Det var
tydeligt at der var lagt stort arbejde i og udført meget research.
Filmene vakte stort, berettiget bifald. En bekræftelse på, at umage betaler sig!
Så var det tid til gløgg og æbleskiver - efterfulgt af bankospillet - myndigt styret af Jane. Det tog sin tid at få fordelt de
mange rare gevinster, som blandt andre Ole beredvilligt fremtryller til fælles fryd og glæde.
Omsider kunne vi så bryde op, og efter lidt oprydning ønske hinanden - GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19:30
Der var fint fremmøde til den traditionelle nytårskur med bobler g kransekage samt ikke mindst de forventede
kloge ord fra formand Lars.
Vi fik også v endt forskellige aktuelle spørgsmål, bl.a. den kommende mandags årlige generalforsamling i
Sjællandsstævnet, som er ramt af alvorlige problemer.
Alt i alt en rolig og eftertænksom start på vor forårssæsonen.
Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Lars
Programansvar: Gruppe 3
optagelse af speak:
Viggo gennemgik noget teori noget om klubbens mikrofoner og lydoptagere. Herefter blev vi delt op i 2
grupper, hvor vi fik lejlighed til selv at prøve kræfter med at optage speak. Igen var der vist enighed om, at
kvalitetsmæssigt var resultatet bedst med en af vore Røde studiemikrofoner (NT-1), mens brug af trådløs
mikrofon gav et hørbart dårligere resultat.
Det blev en lærerig aften med god hands-on aktivitet.
Og så havde Lars medbragt dejligt wienerbrød i anledning af sin forestående fødselsdag.
Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif C
Programansvar: Gruppe 3 / Viggo
betjening af udstyret i biografen:
Vi startede med gennemgang af biografens udstyr og de muligheder, der findes for fremvisning af lyd og
billeder fra forskellige kilder, støttet af forskellige oversigtsdiagrammer over forbindelser og betjening.
Vi kan vist godt bruge en repetition i ro og mag på egen hånd.
Disse bilag kan i øvrigt også findes under fanen “Artikler” på hjemmesiden www.gfv.dk,
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif G
Programansvar: Gruppe 1
Klargøring af lokaler til klubbens fødselsdag og klubmesterskabet!
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 18:00
Kaffetjans og programansvar: Gruppe 1
Klubbens fødselsdag (58 år) og klubmesterskab 2020 blev behørigt fejret. Alle medlemmer var mødt og
sammen med 6 ledsagere og aftenens dommer Verner Sønderskov fra Zoom, bidrog alle til den gode
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stemning.
Vi lagde traditionelt ud ud med velkomstglas og formand Lars tale. Så var det tid at gå til bords, hvor Svens
sild ventede efterfulgt af smørrebrød.
Så kom den mere alvorlige del af festen - Klubmesterskab 2020.
Denne gang med hele 10 produktioner med en samlet spilletid over en time.
Afviklingen forløb perfekt med klubbens ny Nvidia medieafspiller styret af Oles sikre hånd.
Så var det tid til en kaffepause - efter behørig aflevering af stemmesedler til publikumafstemningen.
Verner Sønderskov kunne nu få ordet for afsløring af det længe ventede resultat:
3. plads gik til ”Kagsåen” produceret af gruppe 2
2. plads gik til “Go Monkey” produceret af gruppe 3.
1. plads og dermed klubmesterskabet gik til “Azorerne” produceret af Leif Gredsted.
Publikum var sandelig meget enige og tildelte Leif G publikumprisen.

Her kan du se alle filmemne: Playliste
ak til Verner Sønderskov, Zoom for den gode bedømmelse og de fine kommentarer til de enkelte
produktioner.
- og tak til de mange klubmedlemmer, som gav en hånd med til stort og småt.
Alt-i-alt en rigtig god aften - og så med alle medlemmer samlet! En mindeværdig aften!
Onsdag den 12. februar 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Leif J
Programansvar: Gruppe 1
1: Evaluering af klubmesterskabet.
2. Da vi nu har modtaget det økonomiske grundlag for at gennemføre det anden del af Søborg Kirke, John
forelagde et detaljeret oplæg til projektet, som kommer til at involvere en stor del af klubbens medlemmer i
de kommende måneder. Der vil løbende blive orienteret om forløbet.
Herefter gik vi over til at diskutere sidste uges klubmesterskabsfilm.
På opfordring fra Palle henlagde vi diskussionen til kaffen. Vi gennemgik de enkelte film, fik læst
dommerkommentarerne op, og tilføjede vore egne yderligere bemærkninger.
Der var stor tilfredshed med bedømmelse og kommentarer fra Verner Sønderskov..
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Ole
Programansvar: Gruppe 2
Der var ikke lagt noget program, så det blev en forholdsvis rolig aften.
I anledning af det forestående fastelavn, havde Ole sørget for dejlige rosinboller til kaffen - god variation.
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Ove
Programansvar: Gruppe 2
Åbent hus - tag en film med. Flere havde reageret på opfordringen.
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Lars viste feriefilm fra Frankrig. Ove havde en promofilm om GUF’s sommeraktiviteter, som han har lavet til
kommunens hjemmeside.
Endelig genså vi Børge’s ret lange reportage fra Værebro bebyggelsens 40 års jubilæum i 2007, som han
producerede for TV Værebro.
Mandag den 2. marts 2020 kl. 19:00
Besøg i ZOON med Sjællandsstævneklubberne.
Program Einar Ritsmer om greenscreen m.m.
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Peter K
Programansvar: Gruppe 3/Viggo
Vi fik en god tart på programserien som forberedelse til klubbens projekt “Søborg Kirke 2”. hvor vi ser på
forskellige grundteknikker.
I aften så vi på klubbens forskellige mikrofontyper, deres karakteristik og anvendelsesområder. Efter en
teoretisk gennemgang optog vi selv med de forskellige mikrofoner og sammenlignede resultaterne.
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19:30
Kaffetjans: Sven
Programansvar: Gruppe 3
Efter en kort gennemgang af den klassiske 3-punkts lyssætning med hovedlys, udfyldningslys og baglys, fik
vi lov til at prøve kræfter med opgaven. Som forventet er det ikke en helt nem opgave, når man skal frem til
en afstemt lyssætning, som gengiver motivet naturligt. Peter lagde tålmodigt krop til.
Man fandt ud af, at lyset tager forbløffende meget tid til opsætningen. Led-lampernes mulighed for trinløs
regulering af lysstyrken er vældig bekvem når lys og skygger skal afbalanceres.
I næste uges program får vi at se, om erfaringerne kan overføre på en praktisk opgave?

MEN SÅ SKETE DER DRASTISKE ÆNDRINGER I PROGRAMMERNE FOR RESTEN
AF FORÅRET!
Mens vi var til møde i klubben afholdt regeringen pressemøde, hvor hele Danmark blev lukket ned
på grund af truslen fra Corona-virus.
Der kom til at gå over 3 måneeder før man begyndte at lempe på nedlukningen.
Derfor hal klubben aflyst alle klubmøder på denne side af sommeren 2020.

AK FOR DENNE SÆSON - GOD SOMMER - PÅ GENSYN
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