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Agenda : 

 

Dinsdag, 03 Mei 2022 om 20.00 uur : 

Clubvergadering Mediazaal CC Ter Vesten.  

 

Wij hebben J.P. Grauwels – Voorzitter van 

Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen te gast die 

ons volgende producties ten beste brengt :   

 

                        
 



 

Dinsdag, 17 Mei 2022 om 20.00 uur : 

Clubvergadering Mediazaal CC Ter Vesten.  

 

Wij verwelkomen Guido Kestens van seniorennet 

die ons meer duidelijkheid zal brengen over deze 

organisatie. 

 

 

Dinsdag, 31 Mei 2022 om 12.00 uur :  

 

  
 

Gezellig samenzijn in de l’Amuse. We starten om 

12 uur met een aperitief en daarna gezellig met 

de voetjes onder tafel genietend van een 

smakelijk diner. (Glazenleeuwstraat, 134,                                

9120 Beveren-Waas). 

  

 



 

 

Dinsdag, 14 Juni 2022 om 20.00 uur : 

Clubvergadering Mediazaal CC Ter Vesten.  

Urbain Appeltans (jarenlang Voorzitter jury bij 

onze clubwedstrijden) zal deze avond boeiend 

maken met zijn beste filmproducties. 

 

Dinsdag, 28 Juni 2022 om 20.00 uur : 

Clubvergadering Mediazaal CC Ter Vesten 

Deze avond wordt onze opdrachtfilm bekeken en 

besproken. Het maken van een film zonder 

muziek- en commentaarstem. Enkel live geluid, 

synchrone geluiden, geluidseffecten. 
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Filmsmakers Beveren lasjes…  

Overzicht van wat voorbij is: 

Dinsdag 08 Maart 2022 :  

Er werd vooruitgekeken naar onze inbreng 

betreffende de tentoonstelling emigratie Canada.  

Daarna bespreking over het maken van een 

kortfilmpje met daarin enkel livegeluid, synchrone 

geluiden en geluidseffecten. Geen muziek of 

commentaarstem. 

Tot slot keken wij naar een filmpje “De mensen 

van voorbij” van Hans Baeselen en naar een 

voorproefje van nieuwe logo’s gemaakt door 

Albert Turf.                                                                                               
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Dinsdag 22 Maart 2022 :  

OC Boerenpoort Melsele. 
Filmsmakers Beveren bezocht de tentoonstelling 

“Op zoek naar geluk” (Een verhaal van Vlaamse 

emigratie naar Canada tussen 1900 en nu).     

Enkele leden maakten filmopnames die we later 

zullen bekijken. 

Dinsdag 05 april 2022  

Gastprojectie door de Lootse Filmclub. 

Beervelde 100 : het landbouwleven, 
parochieleven en allerlei verenigingen uit 
vroegere tijden. 

Down under dwars door Australië: een film die 
zich hoofdzakelijk afspeelde aan de Niagarafalls. 
Prachtige beelden van donderend water, hels 
lawaai van waterverplaatsing en neerstorten van 
water van de falls, prachtige regenboog. 

Herinneringen 2016 : 1.Winterkoninkje nes- 
telend onder dakpannen. 2.Vakantie in Tunesië. 

De Noorse Fjorden : Prachtige beelden van 

kliffen, de zevenzusterswatervallen en de  

Floyenkabelbaan 320m omhoog met zicht over 



 

de stad Bergen. White evening als afsluiter van 

de reis. 

Een dagje netelen :  Een fietstocht langs de 

kronkelende Nete . 

Korte rijmpjes op klassieke muziek.                 

Bill Haley op zijn Antwerps : Rock around the 

clock naar de strangers (ik zweet water en bloed) 

Rijmende juwelen van de natuur.  

De terugkeer van de dino’s in Beervelde. 

Proficiat aan de Lootse Filmclub voor hun 

geschenen films . 

 

Dinsdag, 19 April 2022 om 20.00 uur : 
Clubvergadering Mediazaal CC Ter Vesten.                         

Geluidsprogramma’s Audacity en Audition.     

Audacity : is een open-source applicatie voor het 

opnemen en bewerken van audio met 

uitgebreide functies op professioneel niveau. 

Audition : is een uitgebreide toolset voor onder 

andere meerdere tracks, golfvormen en spectrale 

weergave, waarmee je audiocontent kunt 

creëren, mixen, bewerken en herstellen.       

Lesgever Marc Wijns. 
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