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Een woordje van de voorzitter.
 
Beste filmvrienden, 
                                de vakantie loopt voor de meesten onder ons stilaan op zijn einde. 
Hopelijk heeft iedereen die vakantie gehad waarvan hij of zij gedroomd had.  
Misschien bleef je wel gewoon rustig thuis, want ook dat kan vakantie betekenen, vooral omdat
we ook hier tropische temperaturen mochten ervaren.  
 
Het nieuwe filmseizoen voor onze " Filmgroep " start op maandag 3 september. 
2018 betekend een mijlpaal in onze clubgeschiedenis, want voor de eerste maal gaan we
nog slechts 2 vergaderingen per maand hebben , zijnde de 1° en 3° maandag van iedere
maand en we starten telkens om 20h00 ipv 20h30 om ook iets vroeger om 22h30 te kunnen
stoppen.  
Zo werd het door de leden beslist op onze " Algemene vergadering " in februari. 
 
Zoals jullie verder in de nieuwsbrief kunnen lezen, heeft het bestuur voor de volgende maanden
een gevariëerd programma proberen samen te stellen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we weer een succesvol filmjaar tegemoet gaan, met een goede sfeer
in de club en met talrijke films voor ons " Filmmagazine" en ons " Filmfestival" op  17 februari
2019. Ja, die datum hebben we al vastgelegd, omdat dit de enige zondag was die nog vrij was
in de CC De Kern in de maanden januari en februari.  
 
In oktober is er een bezoek voorzien aan het " Gunfire Museum  in Brasschaat". Op tijd
inschrijven is hier de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.  
Simonne en Mieke staan in voor de organisatie van deze clubuitstap. 
 
Wij hopen jullie allen terug te zien op onze eerste clubavond op 3 september. 
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Spijtig genoeg zal ik er in de maand september niet bij kunnen zijn, omdat ik dan in Madagascar
ben om aanwezig te zijn bij een begrafenisritueel bij onze Malagassische vrienden.  
Dit was voor mij een unieke kans om een " omkering van de doden " in familiekring en niet als
buitenstaander te kunnen meemaken.  
Hopelijk volgt dan ook een interessante film.  
 
Jean-Paul. 
 
 
 

Overzicht vergaderingen
. 
  
- 3 september : projectie van de laureaten + filmjournaal. Eerste vergadering , met een hapje
en een drankje. 
 
- 17 september:  Cineast in de kijker " Rik Michiels" en bespreking voor 1 minuutfilm NAB 2.0  
 
- 1 oktober : Club op bezoek. 
 
- 15 oktober: Cineast op bezoek. 
 
- 5 november: technische avond 
 
- 9 november: Clubfeest! 
 
Te noteren: 13 oktober  clubuitstap naar Gunfire museum. Inschrijvingen bij Simonne. 
 
Opgelet:  vanaf dit seizoen beginnen de vergaderingen om 20h en eindigen
normaliter om 22h 30.  
De  vergaderingen zijn gepland normaal de 1e en de 3e maandag van iedere
maand, tenzij anders vermeld in de nieuwsbrief. 
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Praktische info
Nu we weer stilletjesaan op gang geraken met onze clubvergaderingen, nog snel wat extra info
over wat er zoal in de wereld van de amateurfilmers te rapen valt. 
Breedbeeld, het vroegere Provac richt ook weer een filmgala in . Dat zal plaatsvinden op 16
december in het CC Zwaneberg in Heist op den Berg. Inzendingen hiervoor worden aanvaard
tot 30 september e.k. Voor info kan je terecht op : info@breedbeeld.org . Op dit adres kan je
ook je films doorsturen via " wetransfer".  
Natuurlijk is er ook nog moviebox, Hier heeft Paul Lacroix reeds voor ingeschreven.  
Dan blijft er nog het nieuwe NAB 2.0, die hebben een filmfestival met als naam " NAB 2.0
Filmfest, en dit gaat door op 7, 8 en 9 december in het CC De Mastbloem  Waregemse
steenweg 22 in Kruishoutem en dit telkens van 18h00 tot 22h00  
 
                                                                                                                        Jack. 
 
 
 

Deze e-mail is verstuurd aan antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be toe aan
uw adresboek.
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