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

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE; SEPTEMBER 2022.
Tid: Onsdag 7. september, kl. 19:00
Sted: Melkeplassen. Husk parkeringsbestemmelsene!
Har du anledning er det fint med litt hjelp til å rigge lokalet fra kl. 18:30
Har du venner som kan være interessert i film på amatørnivå, invitér dem med!

MØTEPROGRAM
1. Velkommen alle. Presentasjon av nye interesserte!
2. Sommerkonkurranse 2022.
• Vi ser årets bidrag til sommerkonkurransen og juryerer etter prinsippet "terningkast". Har du sendt
bidrag med fildelingstjeneste til kontakt@bergenfritidsfilmere.no ? Om du er i aller siste liten, så tar du
bidrag med på en minnepenn til medlemsmøtet.
3. Oppdateringer fra klubbstyret.
• Bykampen 2022.
• Kortfilm 22. Status.
• Innlevering til klubbkonkurransen 2022 blir på medlemsmøtet i oktober.
• Interesse for å engasjere ekstern ressurs for å lære oss å "Velge riktig musikk til din film"?
• Oppgradering av PC og muligens prosjektor.
• Klubben har en Mini Crane (jib) som du kan låne. Vi viser en demofilm om denne.
• Interesse for å lage en minuttfilm for markedsføring. Vi ser en typefilm fra Stavanger Videoklubb.
• Interesse for å besøke Antonio Stasi (kun analogt); https://www.antoniostasi.com/
• Interesse for å besøke Foto.no; https://www.foto.no/finn-butikk
• Markedsføring/ kontaktpunkter. Klubbstyret vurderer å legge YouTube-kanal i bero og satse på
Facebook som kontaktplattform i tillegg til klubbens nettside. Orientering og samtale.
4. Kaffekopp og de gode samtalene.
5. Filmfaglig/ teknisk innslag.
• Musikk til din film, laste ned fra Internett, lagring, bruk, rettigheter og kreditering mm.
• Musikk fra CD til din film kan kjøpes online eller rippes fra en fysisk CD-plate; musikk som kun kan brukes
internt (privat). Har du fortsatt utstyr til å spille av CD på din datamaskin?
• 15 minutter med DaVinci Resolve 17. Hvilken utfordring har du ?
6. FLAX-film og eventuell Medlemsfilm om tiden strekker til.
Velkommen til første høstmøte i 2022; håper dere har vært produktive i sommer og har noe dere kan bidra
med i årets sommerkonkurranse og klubbkonkurranse (oktober).
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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.

