NUMMER 32

JUNI 2020

NOVA REGIO
NIEUWSBRIEF ZH’12
ZUID-HOLLAND
AGENDA

Corona

12 JULI

FILMTRAINING
“BEELDEXPRESSIE”
Online

21 NOVEMBER

THEMAFESTIVAL
Zwijndrecht

Het Coronavirus heeft een
allesoverheersende invloed
op alles wat wij doen. Binnenblijven, niet met vakantie, geen club- of regiobijeenkomsten.
Helaas hebben wij het
regiofestival moeten afgelasten. Op dit moment
is het onduidelijk of er
alsnog iets georganiseerd
kan worden. Het hangt
met name af van het al
dan niet doorgaan van het
NOVA Filmgala. Als wordt
besloten dit in november
niet door te laten gaan
hebben wij nog wat speling
om wellicht begin volgend
jaar alsnog een regiofestival te houden, maar niets
is zeker.
Het vakantiefilmfestival
is eveneens afgelast. Dat
kunnen wij oppakken zodra het verantwoord is
weer met een grote groep

bij elkaar in een zaal te
gaan zitten. Nu zijn er nog
teveel signalen van uitbraken op plaatsen waar
mensen te dicht bij elkaar
komen.
Het themafestival is pas in
november gepland. Hoe de
situatie dan is valt niet te
voorspellen.
In overleg met Cine ‘67 is
besloten om het nog even
aan te zien tot begin augustus. Houd er serieus rekening mee dat wij ook dit
festival moeten uitstellen.

Het bestuur van ZH’12 wil
er alles aan doen om de
filmliefhebberij levend te
houden.
Het mooiste voorbeeld
hiervan is de online trainingencyclus van Henk van de
Meeberg.
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Filmtraining
BEELDEXPRESSIE
Tot onze verrassing hebben zich meer deelnemers
aangemeld voor de online
filmtraining De creatieve
camera (stap2).
Degenen, die niet aan de
beurt zijn gekomen krijgen in het najaar de kans
deze succesvolle training
te volgen.
Wie verder wil met zijn
ontwikkeling en de training De creatieve camera
heeft gevolgd heeft nu de
gelegenheid om zich in te
schrijven voor Filmtraining
stap 3 “Beeldexpressie”.
Het mooie van deze opzet is dat iedereen
individuele
begeleiding
krijgt bij het maken van
de opdrachten. Alles kun

je volgen zonder dat je
bijeenkomsten hoeft bij te
wonen.
Hoe vaak je contact hebt
met Henk bepaal je zelf.

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de Audiovisuele
Amateurs Zuid-Holland, welke
is aangesloten bij de Nederlandse organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA)
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Het doorlopen van de cursus kun je over een periode van 4
tot 6 weken
uitsmeren en
daarbij
je eigen
tempo bepalen.
Het volgen van de cursus
kost € 25. Dit bedrag betaal je rechtstreeks aan
Henk.
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Themafestival
VRIJHEID
Hoewel onze vrijheid de
afgelopen tijd beperkter is
geweest dan wij aan het
begin van het jaar voor
mogelijk hielden komt er
een themafestival in november als dit verantwoord
is, anders stellen wij het
uit tot later. Wij hopen hoe
dan ook op veel films en
een mooi festival.
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U kunt contact opnemen met
het bestuur via het contactformulier op de website van
ZH’12.
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