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VAN DE REDACTIE

MUZIEK VOOR JE FILM

Joke de Graaf

Jan Smeets

aar zitten we dan, allemaal aan huis gebonden. Voor deze Explicateur heb ik net als de vorige keer een noodoproep aan onze
leden gedaan om toch vooral een artikel in te sturen, zodat we
een volwaardige Explicateur uit kunnen brengen. De vorige
maand resulteerde dat in een vracht leuke stukjes over van alles en nog
wat, waardoor de Explicateur ook zonder de gebruikelijke verslagen
veel te lezen gaf. Deze maand was er behalve van onze trouwe schrijvers niets binnen gekomen en dat vind ik bijzonder jammer. Het betekent wel, dat ik extra blij ben met die vaste kern, die nooit verstek laat
gaan.
Filmpjes zijn net als foto’s algemeen goed. Dat wil zeggen beelden
schieten. In deze coronatijd werd ik in het begin via de WhatsApp doodgegooid met al dan niet grappige foto’s en films betreffende corona. Nu
is dat weer een beetje rustiger. Wij als videofilmers willen vaak wat
meer structuur aan zoiets geven en gebruiken, bewust of onbewust, de
aloude filmwetten. De meeste telefoonfilmers kennen die wetten niet of
trekken zich er niets van aan. Toch kun je vaak een heel leuk resultaat
zien. Eigenlijk moeten we voor de komende cursus de mensen, die vaak
hun telefoon gebruiken om films te maken warm krijgen voor de SGD.
Hoe dan ook, voorlopig is die hele cursus toekomstmuziek. Hoe zal het
allemaal verder gaan? Ik weet het niet.
Ikzelf ben nog niet zo’n goede telefoonfilmer. Dat merkte ik laatst
weer, toen mijn echtgenoot zo nodig op een ladder van 5 meter moest
klimmen om wat takken uit een boom zagen. Inderdaad, hij is knettergek, maar heeft het overleefd en voelde zich nog fijn ook, nadat hij het
gedaan had. Toen heb ik de telefoon gepakt om een paar opnamen te
maken. Mede door de zenuwen vanwege zijn gekke toeren werden het
niet mijn beste opnames. Buiten dat film ik zo zelden met mijn telefoon,
dat het allemaal niet vanzelf gaat, zoals met mijn camera.
Dus je ziet. Ik blijf filmen. Ik hoop jullie ook. We missen de club,
maar via de activiteiten van de website blijft het contact toch nog een
beetje. Maar hopen dat het allemaal snel weer een beetje normaal wordt.
Voor nu toch weer veel leesplezier.
!

n de laatste papieren Explicateur voor de coronacrisis werden jullie
al verwend met twee artikelen over muziek en film: Muziek bij de
film van Leen Vos en Muziek en film van mij, waarin ik aangaf, dat
je hier een aardig boompje over kunt opzetten. Daarom hier weer
een. Trouwens op onze website staat ook een artikel over hoe je muziek
van YouTube plukt.
Filmmontage of wel de juiste beelden (shots) achter elkaar in de
tijdlijn plaatsen is al een ding. Maar waar volgens mij de meeste amateurfilmmakers een probleem mee hebben is toch wel het toevoegen van
de juiste ondersteuning van geluid en dan met name het livegeluid, de
audio-effecten en muziek bij die beelden. Soms zie je of liever gezegd,
hoor je dit ook, wat toch jammer is. Dit heb ik zelf ook gedaan hoor en
ik wil toch iedereen behoeden hiervoor.
Een paar weken geleden liet Cor Vermeulen in een korte uitleg met
vier korte tracks zien wat het effect is van goede audio-ondersteuning
bij filmbeelden. Voor mij hadden we hier heel de avond mee kunnen
vullen, maar ja dat is mijn tik. Geluid voor of bij je film is een heel
ander verhaal dan de beelden in de juiste volgorde plaatsen. Die beelden
heb je meestal zelf opgenomen en die beelden
hebben ook een verhaal;
niet alleen in beeld maar
ook in geluid. Ik zeg het
nog maar een keer: “je
oren willen ook mee kijken”.
Maar hoe kom je nu
aan muziek welke je beelden en filmverhaal ondersteunen. Zoals ik al in de
vorige Explicateur schreef
kun je beginnen met zoeken op het internet en dan met name naar rechtenvrije samplebare muziek. Wat bedoel ik met samplebare? Dit is een
soort van muziek, die je in fragmenten kunt knippen. Echte samples
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bestaan uit korte muziekfragmenten van één of meerdere instrumenten.
Wat is nu een sample? Wel gewoon een fragment van een gedigitaliseerd
muziekinstrument, niet meer dan een karakteristiek stukje geluid. Vaak
wordt de sample gebruikt voor een loop, een herhaalbaar fragment. In de
huidige digitale muziek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van samples.
Als ik heel, heel, zeg maar heel ver terug ga in de tijd tot de wijde broekspijpen en flinke bossen haar, dan denk ik aan de 8-track, waar je met
een hoop knutselwerk dit ook mee kon. Gelukkig gaat het nu wat makkelijker met de basis, die we al op de kleuterschool geleerd hebben, knippen en plakken. Waar zouden we zijn zonder het gebruik van de muis.
Een heleboel mensen denken dat de muziek van Smartsound rechtenvrij is, fout. Deze is alleen rechtenvrij als je de licenties van die muziekstukken hebt.
Wat ook een mogelijkheid is om de muziek zelf te maken en dan
moet je niet denken aan muziek met de lengte van je film. Je begint met
korte muziekfragmenten, de samples. Dit kan op twee manieren de eerste
is voor de een het meest complex of je hebt het geluk, dat je weet welke
toets je moet indrukken van een Midi-keyboard. De tweede is door gebruik te maken
van DAW-software (Digital Audio
Workstation) en
nog mooier is het
als je beide manieren kan koppelen
je midi-keyboard
aan je DAW.
DAW-software
is er in diverse
soorten en prijzen,
de goedkoopste is
Music Maker en
Samplitude Music
Studio van Magix. En ja hoor en ook hier zie je dat het verkopen van de
mooie gekleurde dozen verruild is voor het digitale tijdperk, je krijgt
alleen een pakbon met een code en een verwijzing, waar je het kunt
downloaden. Ja en ik weet het, voor zo’n programma is wel een joekel
van een leercurve nodig, want je knalt er niet zo maar even een leuk
gelikt stukje muziek uit.

Wie muziek wil produceren kan kiezen uit allerlei instapversies van
de grote DAW-software. Maar die software neemt aan, dat de je al iets
weet van muziek. Music Maker als produceersoftware is beduidend
anders. Hiermee kan iedere starter een leuke track maken door stukjes
muziek te combineren. Deze muziekdeeltjes of fragmenten komen uit
een grote bibliotheek in voornamelijk het EDM-genre (EDM = Electronic Dance Music). Ik hoor hier al een aantal mensen denken: “ja maar ik
ga geen dancemuziek onder mijn film zetten”. Nee dat is ook niet de
bedoeling, maar de meeste muziek is opgebouwd uit samples. Veel
amateurfilmers gebruiken ongemerkt of bewust muziek van filmmuziek
componisten als Hans Zimmer, Mike Batt, George Fenton, Christian
Henson, mannen welke hun sporen verdiend hebben in de filmwereld.
De meeste van deze muziek wordt in de basis samengesteld / gecomponeerd in een DAW. Alleen hebben zij een heel wat geavanceerder
versie, dan wij ons kunnen veroorloven. De tijden, dat we de muziek
uitschreven met een potlood op muziekpapier is voorbij in dit digitale
tijdperk.
Als we het nu toch over die leercurve hebben. Hiervoor gaan de
meesten zoeken in YouTube. Ik net zo hoor en waar ik van gecharmeerd
ben is Guy Michelmore. Het is in mijn ogen een chaoot eerste klas, maar
je leert hoe een en ander werkt. Wij zullen dit nooit bereiken naar mijn
mening. Muziek maken dan.
!
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LANDENAVOND
26 mei 2020
Joke de Graaf

Thuis de Griekse sfeer proeven?
Of gewoon geen zin om eten te koken?

Kom dan naar hét

Griekse eethuis en afhaalcentrum
van Zwijndrecht!

DE GRIEK

Slechts één telefoontje
en uw maaltijd staat
binnen 20 minuten klaar.

Volop gratis parkeren
voor de deur

U vindt ons op:
Frits Vogelstraat 2
3333 BC Zwijndrecht

Tel.: 078 - 619 04 99
Fax: 078 - 619 04 98
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anavond zouden we een gezellige clubavond hebben, waarbij we
met onze films Scandinavië bezoeken. Leden kunnen dan oude
en nieuwe films laten zien, die iets met die landen te maken hebben. We doen dan niet flauw,
want ook films over IJsland en
Groenland kunnen meegebracht
worden. De sfeer wordt ook gebracht door de aankleding enz.
van de zaal. Is er een gek lid, die
iets extra’s weet te verzinnen,
dan is dat mooi meegenomen.
Zeker is, dat er altijd wat specifieke hapjes uit die landen klaar
staan. Hoewel men best wat over
de films mag zeggen, is het op
deze avond niet de bedoeling om
de films te beoordelen. Lekker kijken is eigenlijk het motto.
Helaas, corona brengt roet in het eten. Maar ... de SGD zou de SGD
niet zijn, als we daar niet iets op gevonden hebben. We gaan vanavond
digitaal. Leden zijn opgeroepen om hun films aan te leveren en vervolgens worden die in het
gloednieuwe ledengedeelte
van de website geplaatst.
Dinsdagavond 20.00
uur. De familie de Graaf
is er klaar voor.
Zweedse zalm op
knäckebröd en nog
wat door Jan S. aanbevolen Scandinavische
hapjes staan op tafel en
een goed glas wijn bij
de hand. Of dat laatste
erg Scandinavisch is
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met de hoge alcoholprijzen aldaar, weet ik niet, maar het smaakt goed.
Even inloggen en films kijken. Het aanbod valt nogal tegen. Een reis
door de filmarchieflijst (prima bijgehouden door onze archivaris) laat me
ook zien, dat er van de huidige leden niet zoveel zijn, die een van deze
landen bezocht hebben. Daar komt dan nog bij, dat een paar conservatievelingen nog wel een beetje moeite met het internetfenomeen hebben.
Jammer, maar het is
niet anders.
De vijf films, waar
we wel van konden
genieten, waren: Cruise IJsland 2016 van
Ria Wemelsfelder,
Chopin van het noorden van Cor Vermeulen en een drietal films
van onszelf, nl. Midsommar Folkdans, Scandinavië en IJsland.
De inhoud van de film van Ria spreekt voor zich. Ze zijn met een
cruiseschip naar IJsland gegaan, met ook tussenstops in Engeland en
Schotland. Het is leuk
om dat weer eens te zien.
Echt een plezier om naar
te kijken.
Bijzondere aandacht
kunnen we eigenlijk wel
hebben voor de film van
Cor. Met gebruik van
uitsluitend internetbeelden zet hij een film neer
over Grieg. Het is een
manier om ook in coronatijd een film te kunnen maken. De film dient
volgens Cor nog wat aanpassingen te krijgen, dus wachten we maar af
wat het nog betere resultaat zal zijn.
Onze eigen IJslandfilm laat beelden zien van een kort bezoek aan
IJsland van een paar dagen in 2012. Scandinavië bestaat voor ons uit het
nagenieten van een vakantie met wel erg veel regen in 2001. In diezelfde
vakantie werden we op een camping verrast door een volksdansgroep in

het kader van de
midzomerfeesten.
Het resulteerde in de
film Midsom
mar Folkdans.
Ja thuis kijken is
toch anders, maar
een klein beetje
kwam het clubgevoel
wel terug. Met zijn
allen kijken was leuker geweest, maar
onze technische mogelijkheden zijn nog niet zover, dat we in een soort
vergadering met zijn allen konden kijken.
Het is in ieder geval fijn, dat er mensen binnen de club zijn, die hun
schouders eronder zetten om als club nog zoveel mogelijk uit deze moeilijke tijd te halen. Hopelijk zien we elkaar snel weer op een normale
manier op een clubavond. Helaas vrees ik dat dit nog wel even zal duren.
!
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ij het verdelen van de taken binnen het bestuur kreeg ik o.a. de
website aangewezen ter assistentie/aanvulling van onze webmaster Aart, om reden dat ik in het verleden er ook mee mocht spelen. Dus even wat uit het verleden. De eerste website die we hadden, toen nog gebouwd in Joomla, was wel wat actief en toen al met een
beveiligd gedeelte voor de leden. Ik mocht er toen wat stukjes op zetten,
welke Joke de Graaf aanleverde. De beheerder ging weg en niemand
wist of had de kennis om er iets mee te doen. Ja ik wist hoe je wat tekst
en een afbeelding er in kon plakken, maar van het beheer nada. Het zal
in de periode geweest zijn, dat de SGD afscheid nam van de NOVA.
Daarna was er een poosje een stilte betreffende de SGD met een website. We wisten niet goed, wat we ermee aan moesten tot Ad Staal het
voortouw nam iets op te bouwen. Om toch wat meer uitstraling te krijgen kwam het idee om er een YouTube kanaal op te zetten om wat films
van SGD-leden te promoten, maar
dat kanaal stond op naam van onze
archivaris. Het beheren daarvan is
jaren trouw gedaan door hem. Het
bleef echter bij een beperkt aantal
leden, welke zich abonneerden op dit
kanaal en zo ook de website. Gelijk
werd de website weer wat opgeleukt.
Maar het bleef de website. Soms had
je het idee, dat niet leden vaker keken dan de leden.
Als je kijkt naar andere videoclubs welke ook een website hadden,
had ik het idee, dat het daar wat meer
leefde mede ook omdat die website een functie had. In de periode dat ik
geen lid was, heeft Aart Versendaal het beheer van de website overgenomen, opnieuw met verve opgebouwd en gefatsoeneerd tot wat deze nu
is.
Terug naar mijn heraantreden. In overleg met Aart werd een beveiligde pagina gebouwd, maar er zat niks achter het bleef heel lang stil. Maar
elke keer met de bestuursvergaderingen was er het hangijzer: we moeten

er iets mee doen.
En toen kwam Corona, het virus. We moesten allemaal in een
intelligente-lockdown. Toen kwam alles in een stroomversnelling. We
konden niet bij elkaar komen, dus werd er flink wat heen en weer gemaild en er kwamen ook wat berichten van leden. Dus Aart de slimmerd
bevorderde mij tot assistent of zoiets en ik kreeg een wachtwoord met
de mededeling: doe jij dat ledendeel maar.
De huidige website is gebouwd op het WordPress platform vergelijkbaar met Joomla, maar toch anders. Dus je mag je dat weer eigen maken
Smeets.
Wat we nu achter de login hebben is allemaal zonder opmaak. Er
zullen ook pagina’s welke nu openbaar zijn achter de “betaalknop” verdwijnen. Degene die contributie betaalt, krijgt het wachtwoord. Ik heb
ideeën over wat er allemaal in moet en daar wil ik ook aan gaan bouwen.
Parallel daaraan zal een en ander
opgeleukt worden. Dus regelmatig krijgen we aanpassingen en
veranderingen. Er zijn nu al wat
films te zien van leden met informatie over onze hobby. Inmiddels
hebben we ons eerste festival achter de rug bij het ter perse gaan
van deze Explicateur.
Het mooie van zo’n platform is, dat je informatie of films voor een
bepaalde tijd kunt zien. Je bent niet afhankelijk van de films, welke je
alleen maar op de clubavond zag. Je kan en mag er ook op andere dagen
naar kijken.
De films welke op RTV Dordrecht te zien zijn, daar kunnen alleen de
leden naar kijken, welke die zender kunnen ontvangen. We hebben echter ook wat leden, die niet op het eiland wonen. We laten de film die hele
maand zien, terwijl hij op de zender alleen in het begin van de maand te
zien is.
Ik ben nog zoekende om een soort van ‘Vraag het aan …..’ een vraag
en antwoord. Dan kunnen leden elkaar helpen. Het is een idee. Net als
de club is de website er ook van en voor de leden, want we doen het met
elkaar. Daarom mijn vraag aan jullie: “Wat willen jullie graag op die
website zien?” Je mag me dat mailen op beide mailadressen, die voor de
website en natuurlijk mijn eigen trouwe adres.
Kom op laat je horen.
!
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SGD WEBSITE
Jan Smeets
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VAKANTIEFILM
Leen Vos
it is alweer de laatste Explicateur van het “voorseizoen” van de
SGD. Een “voorseizoen”, waarvan ongetwijfeld iedereen hoopt,
dat we dat op de manier zoals het nu gaat, nooit meer mee zullen maken. Ik bedoel natuurlijk met de gevolgen die de coronacrisis heeft op ieder van ons. Ik hoop dat we bij de aanvang van 2e helft
van ons verenigingsjaar en bij het verloop daarvan een heel andere tijd
mee zullen maken dan tot nu toe. Maar als we de president van Amerika
moeten geloven, komt alles nog voor het einde van dit jaar wel goed.
Nou vooruit dan maar.
Ik hoop wel dat jullie allemaal een goede vakantieperiode gaan beleven, waar dat ook zal plaats vinden.
Zorg in ieder geval, dat je videocamera het werk kan doen waar hij
voor bestemd is. Het geeft tijdverdrijf en je hebt weer materiaal om te
monteren met alles wat daarbij komt
kijken.
Er is al vaker over geschreven en
gesproken hoe je aan de slag kunt gaan bij het maken van een film over
je vakantie of vrijetijdsbesteding. Toch wil ik wat suggesties aan de hand
doen. Wellicht ten overvloede, maar het vult in ieder geval weer een
pagina in deze Explicateur.
Bij het monteren van je film is een juiste volgorde van de gebeurtenissen op zijn plaats, maar dan moet je wel die opnamen hebben. Film
de voorbereidingen van je vakantie, zoals het inpakken van de tassen en
koffers, het beladen van de auto en/of caravan, het plannen van de reis
enz. Op de dag van vertrek het uitzwaaien door de buren, de kinderen of
van wie dan ook. Maak vervolgens wat opnamen onderweg. Van het
rondhangen op een vliegveld, haven of station. Indien van toepassing
allemaal natuurlijk. Maak opnamen van tussenstops met de caravan en
eventueel van de eerste overnachting op een camping.
Dan volgt als het goed is, na de reis naar de uiteindelijke bestemming,
de aankomst. Maak opnamen van de verblijfslocatie zoals hotel, huisje
of camping. Probeer zgn. titel pnamen te maken, zoals het naambord van
het hotel of van de camping. Vergeet niet om de totaalopnamen af te
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wisselen met halftotaal opnamen en close-up opnamen. Bij de latere
montage heb je daar veel plezier van. Maak opnamen van de te bezoeken
plaatsen, evenementen enz. op de manier zoals het dient te gebeuren.
Het is leuk om de filmopnamen te completeren met opnamen van het
vertrek van de vakantielocatie, zoals het afmelden bij de receptie. Dan
komen we thuis als het goed is.
Laat je opnamen even voor wat het is. Ga niet gelijk aan het monteren, maar neem er even afstand van. Ga daarna met frisse moed aan de
slag om te monteren. Dit is het leukste van het geheel. De echte film
maak je niet onderweg, maar thuis tijdens het monteren. Denk bij het
monteren er aan om niet te veel effecten van het montageprogramma toe
te passen en onnodige overgangen aan te brengen. Maar daar is al zo
veel over gezegd bij de SGD, zodat je zelf wel weet wat hiermee bedoeld
wordt.
Het bovenstaande zijn maar wat mogelijkheden. Natuurlijk heeft
iedereen eigen creativiteit om aan de gang te gaan. Ik wens iedereen
heel veel sterkte in deze “rottijd”, maar bovenal heel veel gezondheid en
een goede vakantieperiode.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
et een nog steeds erg gesloten samenleving, waarin we elkaar
uitsluitend op afstand kunnen spreken en zien, ligt het clubgebeuren stil. Maar gelukkig niet helemaal. We hebben inmiddels wat activiteiten gestart via onze website. Tenslotte wil je
allemaal met film bezig blijven en dan ook wel een beetje gezamenlijk.
Met name Jan Smeets heeft zijn schouders eronder gezet en vele uren
werk verzet om dit allemaal te realiseren,
waarvoor hulde. Natuurlijk is nog niet alles
perfect, maar met een regelmatige update
komen we al een heel eind. Enfin, lees elders in deze Explicateur maar wat hij er zelf
over schrijft.
Gelukkig heb ik nog niet gehoord, dat er
iemand van onze club getroffen is door het
coronavirus. Zag ik voorheen van echtparen
uit de buurt alleen de man of de vrouw weleens langskomen, nu zien we ze veelal samen een wandeling maken. Maar wij nemen als we wandelen toch wel de camera
mee, of de telefoon, want de natuur trekt
zich van dit coronagebeuren niets aan en er valt genoeg te filmen.

M

deelte op de website, waar de films bij elkaar geplaatst worden.
Alle andere films, die je ter beoordeling wilt laten zien kunnen aan Jan
Smeets gestuurd worden. Hij zorgt
ervoor, dat de films geplaatst worden.
Het is ook wel leuk om net als we bij
de Landenavond gedaan hebben, een
korte ‘toelichting’ op de film te geven.
Hoe is het tot stand gekomen, wat waren de beweegredenen om juist deze
film te maken. Zomaar een paar zinnen. Het maakt het allemaal wat levendiger. Hoe krijg je dan commentaar, ofwel de nodige tips ter verbetering binnen? Simpelweg via de
bijgevoegde formulieren, die ingevuld kunnen worden. Op diverse plaatsen bij de films vind je inmiddels deze formulieren en we verzoeken
jullie dan ook commentaar te leveren.

(DIGITAAL) PROGRAMMA
Regelmatig proberen we wat nieuws op het ledengedeelte van de website
te plaatsen. Neem
vooral een kijkje.
Er is een oproep gedaan om reclamefilms
te maken en in te sturen. Doe dit dan ook.
Een andere suggestie
is het maken van een
film over een gezegde.
Voor beide is een ge-

KOMENDE CLUBACTIVITEITEN
Ik hoef hier eigenlijk niet opnieuw te vertellen, dat alle plannen en projecten doorgeschoven zijn naar een
latere datum. Het vervolg van de feuillefilm is in ieder geval vooruitgeschoven naar september. Net nu ik op mijn
oude dag eindelijk een glansrol mag
spelen, zijn er allemaal hindernissen.
Het Dagje Uit verschuift tot nadere
berichten en zo ook de clubavonden. Probleem bij dit laatste is de
anderhalve meter afstand. Hoe realiseer je dat in de ‘onze’ zaal. Ik zie
het nog niet zo. Mogelijk kunnen
we tegen die tijd iets bedenken om
buiten te doen.
Half juni zou het zomerreces beginnen en de club even stil komen
te liggen. Via de website kunnen
een aantal activiteiten doorgaan. Jan Smeets blijft paraat. Zitten jullie
met vragen. Je weet ons te vinden.
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Na de vakantie staat het Themafestival op het programma, maar eerst het
Vakantiefilmsfestival, dat
we nog te goed hebben.
Vergeet niet een film te
maken over het onderwerp
Ambachten. Zoek mogelijkheden om ook met een
film te komen. Denk erom, wat in het vat zit verzuurt niet, dus we schuiven het mogelijk vooruit,
maar het komt zeker niet
te vervallen. Dus laat je
hersens kraken en ga aan
het werk.
SEIZOENSAFSLUITING
Op 16 juni staat onze seizoensafsluiting gepland. Laten we dat zomaar
voorbij gaan? Nee. We zullen proberen om op deze avond net als bij de
Landenavond wat films te laten zien op de website. Omdat de zomervakantie ingeluid wordt, gaan we voor vakantiefilms uit het SGD-archief.
Ik heb net een e-mail uit doen gaan met het voorstel, dus misschien praat
ik voor mijn beurt en is men het er niet mee eens. Maar we houden jullie
op de hoogte. Zo blijven we toch nog actief.
RTV DORDRECHT
SGD-films zijn maandelijks op RTV Dordrecht te zien. De uitzendtijden
zijn: eerste dinsdag van de maand na het journaal van 18.00 uur met
herhalingen tot woensdag 12.00 uur en de daarop volgende zondag van
18.00 uur tot maandag 18.00 uur.
2 en 7/8 juni - Rommeldam
Dit jaar zal er door het coronavirus geen Rommeldam zijn. Ons lid Thijs
Volker is een van de medewerkers van Rommeldam. Thijs heeft vele
video-opnamen van dit gebeuren gemaakt. Met aanvullende opnamen
van Ben van der Stigchel en Joke de Graaf is door Joke een montage
gemaakt. Via de digitale mogelijkheden van de wijkkrant De Nieuwe
Dubbeldammer wordt aan het uitzenden van de film wat meer bekendheid gegeven.
!
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AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
VANWEGE HET CORONAVIRUS
LIGGEN DE ACTIVITEITEN VAN ONZE SGD STIL
.ZODRA ER WEER GROEN LICHT WORDT GEGEVEN,
LATEN WE HET JULLIE WETEN.
VOOR ONZE LEDEN:
HOUDT HET LEDENGEDEELTE VAN ONZE WEBSITE
IN DE GATEN.
REGELMATIG IS ER WAT TE ZIEN OM VAN TE LEREN
OF ZOMAAR VOOR HET PLEZIER.
DOE MEE OM VIA DE WEBSITE-ACTIVITEITEN
HET CLUBGEVOEL LEVEND TE HOUDEN.

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
5 De Griek
achterzijde buiten - Mythos
8 Rotronica
achterzijde binnen - Vos belevingen 12 Cave Michel
NOG NIET DUIDELIJK IS, WANNEER HET WEER HAALBAAR
IS OM EEN PAPIEREN EXPLICATEUR
TE LATEN DRUKKEN.
VOORLOPIG HOUDEN WE HET DIGITAAL.
Stuur uw kopij voor het augustus/septembernummer
t/m vrijdag 21 augustus naar:
Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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