Bergen Fritidsfilmere, Arne Abrahamsens vei 1, 5161 LAKSEVÅG
Nettside: www.bergenfritidsfilmere.no/
E-post: kontakt@bergenfritidsfilmere.no

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE MAI 2022
Tid: Onsdag 4. mai, kl. 19:00 - Sted: Melkeplassen/ klubblokalet.
Har du venner som kan være interessert i film på amatørnivå, invitér dem med!

MØTEPROGRAM
1. Nyheter fra klubbstyret.
• Om Kortfilm 22. Strategi og videre framdrift.
• NM i Film 2022. Nominasjonsprosessen. Oppdatering.
• Interesse for Sommerkonkurranse tilsvarende som i 2021?
• Musikk til film; hodebry for fritidsfilmeren. Interesse for å invitere en fagperson til foredrag om:
• Valg av filmmusikk egnet for aktuell filmsekvens?
• Hvordan søke og finne egnede musikkillustrasjoner for
o Visning innenfor private vegger.
o Hvordan klippe en film med et musikkspor som grunnlag?
o Løsninger og musikkvalg mht publisering i sosiale medier/ YouTube etc.
o Om kostnader og krav til kreditering.
• Vi ser noen snutter fra Håkon Nyhus for å illustrere godt- og mindre godt musikkvalg.
2. FLAX-film.
• Vi ser bidrag fra medlemmene innmeldt til Magne Krydsby før møtestart.
3. Dugnadsgjengen på Fløyen.
En film om en av de beundringsverdige dugnadsgjengene på byfjellene som vedlikeholder skog og
turmulighetene for oss allle. En film som er blitt til på en ganske så uvanlig måte.
Innslag v/ Carl Gustav Skønberg og Roy Morten Gleditsch.
4. Kaffe, mingling og gode samtaler, mens vi rigger utstyr for neste innslag.
5.

Utstyr fra kjelleren. Hvordan virker utstyret? Ønsker du som medlem å låne det kostnadsfritt?
• LED-lysarmatur for kameramontasje og/ eller stativmontasje.
• Trådløs mikrofon (mygg); best lyd fra et intervjuobjekt eller en foredragsholder.
• DJI Ronin M. Hva er det? Se film her: https://www.youtube.com/watch?v=inWOISHrBcg

6. Medlemsfilm. Har du medlemsfilm (med enn 10 minutter), vennligst meld den inn før møtet av
hensyn til disponering av tid. Vi tar forbehold om at tiden strekker til.
mvh
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Regler FLAX-film.
Kameraopptak, maks 2 år gamle, redigert til max.10 minutter, med tittel, fritt tema. Minst 3 bidrag pr. år
kvalifiserer til deltakelse i FLAX-trekning. Autorer får ett lodd i trekningen av 3 gevinster.

