
Clubavonden RVSL 2021                          

14 september  opening nieuwe seizoen, gezellige ontmoeting  

28 september  a.werkavond; beweging van de camera zoals geleerd 

bij Franka Stas en Johan van de Adel wordt toegepast. 

Met behulp van “schoenpoetsen” uit de 9 shotmethode 

filmen groepjes op basis van hun eigen script. Elke 

verandering op het voorbeeld uit 9 shot is toegestaan. 

 Werkvorm: in groepjes wordt er gefilmd. Camera en 

attributen meenemen. Thuis montage en het resultaat 

wordt op 7 december getoond. 

 b. inventarisatie of een vakantiefilmwedstrijd op 9 

november haalbaar  

12 oktober  Werkavond: filmen met een drone. 

 Werkvormen: a. voor de pauze: elke dronefilmer 

presenteert ca. 10 minuten aan een groepje “zijn” 

onderwerp zoals “hoe werkt een drone”, “gebruik ik de 

drone binnenshuis?”, “gebruik ik mijn drone bij 

familiefilms of reportages?”  enz. Kortom: 5 

verschillende soorten presentaties en gesprekken over 

filmen met een drone 

b. na de pauze: enkele voorbeeldfilms met een drone. 

Er worden vragen gesteld en er is discussie.  

  

26 oktober  werkavond; multicam. Met behulp van “mens erger je 

niet” uit de 9 shotmethode filmen groepjes op basis 

van hun eigen script een multicamproductie. Het 

resultaat wordt op 7 december getoond. 

 Na de pauze worden enkele voorbeelden van 

gedeelten uit multicamfilms getoond. Dit gebeurt in 

het geval hier tijd beschikbaar voor is. 

 9 november Clubwedstrijd bij voldoende deelname. Wedstrijd 

vakantiefilms, films over de natuur en 1 minuutfilms. 

De filmmakers worden geïnterviewd en vertellen….. 

 Alternatief programma: winnende vakantiefilms uit 

voorgaande jaren worden door de clubleden 

gejureerd. Door discussie leert men van elkaar wat 

een goede film is. 

23 november  gastspreker,  



7 december resultaten van de 9 shots, aangevuld met films van 

leden. 

Het bestuur houdt zich het recht voor om films 

gedeeltelijk te vertonen of niet voor deze avond in het 

programma op te nemen. Men wordt hierover 

persoonlijk op de hoogte gebracht met motivatie.  


