
nab	2.0	vzw	is	er	voor	en	door	de
amateur	cineast

Facebook Website

Interressante	informatie	voor	de	amateur	cineast! Bekijk	de	webversie

Nieuwjaarswens
Het	bestuur	van	nab2.0	wenst	jullie	allen	een	zeer	gelukkig	nieuwjaar	!
	
Gelukwensen	bij	de	start	van	het	nieuwe	jaar	zijn	een	wereldwijd	fenomeen.

Maar	waarom	doen	we	dat?	Geluk	betekent,	volgens	de	dikke	van	Dale,	fortuin,	welzijn,	gunstig
toeval,	 blijde	 gebeurtenis,	 voorspoed	 die	 iemand	 zonder	 eigen	 toedoen	 te	 beurt	 valt,	 het
behaaglijk	gevoel	van	degene	die	al	zijn	(aardse)	wensen	bevredigd	ziet	en	zich	verheugt	over
de	hem	ten	deel	gevallen	zegen,	toestand	van	vervuldheid.	Kortom,	al	lijk	je	het	zelf	niet	echt	in
de	hand	te	hebben,	je	eigen	gemoedstoestand	helpt	wel.

Want	 als	 we	 onszelf	 gelukkig	 voelen,	 hebben	 we	 meer	 energie	 en	 zijn	 we	 toleranter	 voor
anderen.	En	nu	is	de	jaarwisseling	-	de	overgang	van	het	“oude”	naar	het	nieuwe	jaar	-	precies
de	gelegenheid	om	ons	van	alle	“oude”	gewoonten,	patronen,	gedachten	te	ontdoen,	en	onszelf
en	anderen	nieuwe	kansen,	nieuw	geluk	te	gunnen.

Moge	deze	ruimte	voor	vernieuwde	energie	en	vitaliteit	 jullie	ook	 inspireren	tot	het	maken	van
originele	films	waarmee	jullie	de	kijkers	op	de	tweede	editie	van	het	nab	2.0	Filmfest	“gelukkig”
kunnen	maken	!

In	memoriam	Willy	Van	Blaere
In	memoriam	Willy	Van	Blaere	(1940-2019)
	
Op	muziek	van	Chariots	of	Fire	(Vangelis)	startte	op	14	januari	2019	de	crematie	van	Willy
Van	 Blaere,	 precies	 een	 week	 nadat	 hij	 het	 aardse	 leven	 voor	 het	 eeuwige	 ruilde.	 De
laatste	maanden	was	zijn	algemene	toestand	snel	sterk	achteruitgegaan	en	de	laatste	14
dagen	zette	hij	nog	een	versnelling	hoger.
	
Toch	 was	 het	 pas	 een	 dik	 jaar	 geleden	 dat	 Willy	 zijn	 laatste	 functie	 namelijk	 die	 van
clubvoorzitter	van	de	Koninklijke	Videoclub	Brussel	(KVCB)	neerlegde.	Met	hem	hield	de
club	-	gesticht	op	20	september	1955	-	op	te	bestaan	op	31	december	2017.	Dat	was	zo
beslist	op	de	algemene	vergadering.	Willy	was	clubvoorzitter	sinds	1996.
Ik	heb	niet	kunnen	achterhalen	wanneer	hij	bij	de	club	gestart	is.	Maar	hij	was	een	van	die
super	8-filmers	die,	samen	met	zijn	vriend	Roger	Vercauteren,	speelfilmpjes	maakte,	wat
toen	 helemaal	 geen	 evidentie	 was.	 Ik	 herinner	 mij	 een	 vrijscene	 in	 de	 zetel	 waarvan
iedereen	vond	dat	ze	veel	te	lang	duurde	en	de	acteurs	te	veel	kleren	aan	hadden.
	
Als	was	die	 ene	bestuursfunctie	niet	 genoeg,	werd	Willy	 in	 1996	ook	voorzitter	 van	de
provinciale	vereniging	BRACINA,	de	Brabantse	Amateurcineasten	en	bleef	dat	 tot	2010.
Daarbovenop	nam	hij	de	taak	van	penningmeester	op	zich,	van	2000	tot	2010.	Je	kon	het
al	dan	niet	eens	zijn	met	zijn	beleid,	maar	hij	zorgde	er	altijd	wel	voor	dat	de	“cijfers”	ten
gunste	van	de	vereniging	uitkwamen.
	
In	 de	 raad	 van	 bestuur	 van	Nederlandstalige	 Amateurcineasten	 van	België,	 NAB	 in	 de
versie	1.0,	zetelde	hij	in	de	raad	van	bestuur	als	één	van	de	drie	afgevaardigden	van	de
BRACINA.	In	2001	werd	hij	ondervoorzitter,	waardoor	hij	betrokken	was	bij	de	omvorming
van	NAB	tot	CvB,	het	Centrum	voor	Beeldexpressie,	de	voorloper	van	Breedbeeld.	Op	27
september	2001	ondertekende	hij	mee	de	oprichtingsakte	van	het	CvB	(statuten	vzw)	en
nam	daarbij	de	functie	van	penningmeester	op	zich.	Begin	2008	nam	hij	ontslag.
	
Van	 2003	 tot	 2017	 was	Willy	 ook	 nog	 secretaris-generaal	 van	 FACINEB,	 de	 tweetalige
Federatie	 van	 Amateurcineasten	 van	 België,	 en	 in	 die	 functie	 werkte	 hij	 mee	 aan	 de
inrichting	van	het	internationale	UNICA-gebeuren	in	Blankenberge	in	2005.	In	2017	kreeg
hij	de	UNICA-eremedaille	als	dank	voor	zijn	inzet	voor	de	“promotie	van	de	amateurfilm
en	-cineast”.
	
Willy	 verzette	 veel	 werk	 achter	 de	 schermen	 en	 daar	 kunnen	we	 hem	 alleen	 dankbaar
voor	zijn.
	
Ons	oprecht	medeleven	met	de	familie.		
	
Michelle

Vernieuwing	lidgelden
Graag	zouden	we	eind	deze	maand	de	up-date	van	de	hernieuwing	van	de	lidgelden	afsluiten,
wat	niet	inhoud	dat	je	daarna	geen	lid	meer	kan	worden	van	nab	2.0.
Je	kan	je	lidmaatschap	op	twee	manieren	hernieuwen:

Rechtstreeks	als	lid	via	het	formulier	op	de	website	of	deze	link
Samen	met	de	andere	leden	van	je	club,	daarvoor	kan	de	verantwoordelijke	van	de	club	een
document	aanvragen	en	dan	alle	leden	in	één	keer	doorsturen

Mogen	we	je	in	2019	ook	als	lid	begroeten?	We	hopen	van	wel.

Nieuwe	lidkaarten
Het	ligt	in	de	bedoeling	om	eind	deze	maand	te	lidkaarten	klaar	te	hebben	voor	bezorging,	we
bekijken	dan	wel	hoe	ze	het	snelst	tot	bij	jullie	geraken.

Verwerking	informatie
Wij	zijn	blij	met	jullie	massale	aanvragen	voor	lidmaatschap,	maar	bij	nab	2.0	zijn	het	allemaal
vrijwilligers	die	werken	achter	de	schermen,	dit	houd	in	dat	de	verwerking	soms	wat	langer	kan
duren	dan	bij	een	organisatie	die	personeel	in	dienst	heeft,	we	vragen	daarvoor	enig	begrip.
Maar	wees	ervan	overtuigd	dat	we	ons	best	doen	om	jullie	zo	snel	mogelijk	te	helpen.

Wat	mag	je	verwachten	in	2019?
Een	aantal	nieuwe	workshops	o.a.	DaVinciResolve	Fusion	en	Colorgrading

Een	basiscursus	DaVinciResolve
Een	 workshop	 i.v.m.	 correcte	 wit-	 en	 zwart	 niveaus,	 bij	 het	 voorbije	 nab	 2.0	 FilmFest
moesten	we	vaststellen	dat	daar	heel	wat	tegen	gezondigd	wordt	met	een	mindere	projectie
voor	gevolg.	Ons	comité	vorming	werkt	aan	een	instructiefilm	hierrond.	Zeker	iets	om	naar	uit
te	kijken.
We	gaan	ons	informatie	rond	ook	verder	zetten,	weet	je	nog	cineasten	of	clubs	die	twijfelen
en	graag	meer	info	willen,	geef	ons	een	seintje	en	we	komen	er	aan.	Mail:	info@nab2.be
Er	wordt	gewerkt	aan	de	meerdaagse	cursus	“Master	in	film”
Meer	info	rond	de	nieuwe	SABAM	overeenkomst
Meer	info	rond	alternatieve	vormen	van	muziek	en	gebruiksrechten	hieraan	verbonden
…

SABAM	overeenkomst
We	zijn	er	in	geslaagd	om	de	overeenkomst	met	SABAM	uit	te	breiden.
We	mogen	vanaf	nu	ook	ons	filmpjes	gaan	tonen	buiten	het	circuit	van	de	amateur-cienasten.
D.w.z.	dat	een	vraag	voor	een	projectie	bij	andere	organistaties	niet	meer	moeten	afwijzen,
details	in	de	volgende	nieuwsbrief.
De	overeenkomst	ligt	nog	bij	de	juridische	dienst	van	SABAM	maar	hopen	deze	spoedig	in	ons
bezit	te	hebben.

FilmFest
Na	afloop	van	het	eerste	nab	2.0	FilmFest	mochten	we	heel	wat	positieve	reacties	ontvangen
van	de	deelnemers,	bezoekers	en	de	jury.	Bij	deze	laatste	waren	er	die	spontaan	solliciteerden
of	 ze	 bij	 de	 volgende	 editie	 mochten	 terugkomen,	 dit	 bewijst	 toch	 wel	 dat	 we	 ze	 mooie	 en
boeiende	films	hebben	vertoond.
Al	 deze	 reacties	 zijn	 een	 positieve	 opsteker	 voor	 de	 groep	 die	 achter	 de	 schermen	 heeft
meegeholpen	aan	dit	FilmFest,	waarvoor	onze	dank.
We	 gaan	 ervoor	 om	 van	 de	 editie	 2019	 een	 even	 mooie	 manifestatie	 te	 maken,	 de	 weinige
opmerkingen	 die	 we	 kregen	 werden	 meegenomen,	 deze	 werden	 ondertussen	 al	 in	 concrete
maatregelen	omgezet.

Agenda
Hierbij	acitiviteiten	van	clubs	die	we	konden	verzamelen,	staat	jou	activiteit	hier	niet	tussen?
Meld	ze	via:	info@nab2.be

-	Zaterdag	26	januari	2019:	Clubfestival	Beverse	Filmclub,	Schouwburg	Ermenrike,
Tuinwijkstraat	66,	9130	Kieldrecht	.	www.beversefilmclub.be
	
-	Zaterdag	26	januari	2019,	14-18.30	uur:	Filmwedstrijd	Koninklijke	Brugse	Amateur	Cineasten.
Zaal	Daverloo,	Dries	2,	Assebroek,	Brugge.	www.kbac.be
	
-	Zaterdag	2	februari	2019,	19.30	uur:	Filmfestival	Koninklijke	Cinéclub	Waregem.	CC	De
Schakel,	Schakelstraat	8,	8790	Waregem.
	
-	Zaterdag	2	februari	2019:	Clubwedstrijd	bij	Videoclub	Dilbeek	(SWD),	start	om	14	uur,	Kasteel
La	Motte,	Lumbeekstraat	20,	1700	Sint-Ulriks-Kapelle.	lena.moonens@gmail.com
	
-	Zondag	10	februari	2019:	Clubfestival	Impuls	Kortrijk,	Het	Spoor,	Harelbeke.
www.videoclubimpuls.be
	
-	Zondag	24	februari	2019:	Clubwedstrijd	bij	Hobby	Film	Ternat;		start	om	15	uur,	CC	De	Ploter,
Kerkstraat,	1742	Ternat	(Sint-Katharina-Lombeek).	demul.denise@skynet.be
	
-		9	en	10	maart	2019:	Filmfestival	Natuurpunt	Waasland	“Grenspark	Groot	Saefthinge”,	in
samenwerking	met	VAC.	Schouwburg	Ermenrike,	Tuinwijkstraat	66,	9130	Kieldrecht	.
Inschrijven	tot	1	februari	2019	via	formulier	op	www.vac-film.be
	
-	Zondag	17	maart	2019:	Clubfestival	Koninklijke	Cineclub	Blankenberge	(KCB).
Casino	Blankenberge,	8370	Blankenberge.	roger.horseele@telenet.be
	
-	Zaterdag	23	maart	2019,	19	uur:	Filmfestival	Videoclub	Vilvoorde,	CC	Het	Bolwerk,	Vilvoorde.	
	
-	13	en	14	april	2019:	Filmfestival	VAC,	Vlaamse	Amateur	Cineasten.	Schouwburg	Ermenrike,
Tuinwijkstraat	66,	9130	Kieldrecht.	www.vac-film.be
	
-	Zondag	28	april	2019,	9-21	uur:	Bracina-filmwedstrijd.	Kasteel	La	Motte,	Lumbeekstraat	26,
Sint-Ulriks-Kapelle.	www.bracina.be	of	bracina.secr@hotmail.com
	
-	zondag	27	oktober	2019:	Speciale	Filmgala	ter	gelegenheid	van	45-jarig	bestaan	van	de
Beverse	Filmclub.	www.beversefilmclub.be
	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@nab2.be	toe	aan	uw

adresboek.
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