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INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 3.november - NB kl. 18:30 - Sted: Melkeplassen/ klubblokalet.

MØTEPROGRAM
1. Nytt fra klubbstyret
• Mulig samarbeid med Bekkalokket Fotoklubb.
• Diplomer for 4.plass og 6.plass i Bykampen 2020.
• Oppussing av klubbens YouTube-kanal og klubbens hjemmeside. VI trenger innspill og
forslag fra medlemmene. Hva er interessen og hvem gjør hva og hvordan?
• Julemøtet er berammet til onsdag 1.desember. Diskutere ideer og tanker for et enkelt
filmprosjekt i 2022 hvor vi kan realisere film- sammen!
2. Klubbkonkurransen 2021.
• Visning og juryering. Medlemsmøtet er jury.
3. Bykampen 2021.
• Stavanger Videoklubb er arrangør. BFF må velge 3 bidrag med max.30 minutters samlet spilletid.
Medlemsmøtet velger 3 bidrag med basis i resultat fra klubbkonkurransen og et forslag fra
klubbstyret med basis i Flax-film/medlemsfilm i 2020/ 2021 som ikke har deltatt tidligere.
4. DaVinci Resolve 17 v/ Håkon Fanebust.
• Introduksjon av de helt grunnleggende funksjoner for å komme i gang med DaVinci Resolve. Det
er en stor fordel for de interesserte at de har lastet ned- og installert programmet før møtet og
gjort seg aldri så lite kjent i redigeringsmiljøet på forhånd.
• Dette innslaget er IKKE en workshop med individuell brukerhjelp. Imidlertid; de som har en
bærbar datamaskin med nyinstallert DaVinci Resolve 17 kan ta den med i møtet. Benytt
anledningen! Ha eventuelt noen råklipp liggende på din datamaskin som du kan importere til
programmet dersom du får behov for det. Sørg for at din bærbare er oppladet!
• Hvis dette innslaget blir suksess og idet er interesse for å skape en felles plattform for
filmredigering, kan vi følge dette opp med en DaVinci Resolve Workshop på nyåret. Da må det
imidlertid være en ekte interesse for et slikt opplegg.
5. Flax- og medlemsfilm (dersom tiden tillater det).
• Du må ta med dine filmer på minnepenn.
Vel møtt!
mvh
Klubbstyret

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.
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