Verslag
KBAC-CLUBVERGADERINGEN
15 dec: 1e herprojectie clubwedstrijd voor films
die nog een herprojectie nodig hebben. U zult
door het bestuur gecontacteerd worden als dit
nodig is.
22 dec: 2e herprojectie clubwedstrijd voor films
die nog een herprojectie nodig hebben. U zult
door het bestuur gecontacteerd worden als dit
nodig is. Verder ook trekking van de projectievolgorde voor de clubwedstrijd
5 jan: grandioze KBAC-Nieuwjaarsreceptie:
naar aloude gewoonte nodigen wij alle KBACleden en hun partner uit voor deze ondertussen
legendarische avond. Inschrijven verplicht via
penningmeester@kbac.be

NIET-FILMISCHE KBAC-ACTIVITEITEN
5 jan: De KBAC-nieuwjaarsreceptie
9 maart : Het verstand van de KBAC (deze
datum is onder voorbehoud).
maart: KBAC-Bowling (de exacte datum ligt
nog niet vast).
mei: KBAC-fietstocht (ook hier ligt de exacte
datum nog niet vast).

KBAC...ook op Facebook

12 jan: een kijkje over de grenzen heen: net alsvorig jaar, verruimen we weer eens onze “filmblik”… wie er vorig jaar was, weet dat dit programma zeker de moeite waard was.
19 jan: avond van de familiefilms: films die anders niet aan bod komen omdat ze te familiaal
zijn, kunnen deze avond mee naar het lokaal.
We vragen alleen om de lengte te beperken tot
max 15 min. Meld de film aan via programmator@kbac.be
26 jan: Vrije clubavond. Heb je een filmpje dat
(gedeeltelijk) klaar is of heb je een technische
vraag, op deze vrije clubavond kan alles. Vragen
graag op tijd doorgeven via programmator@
kbac.be
28 jan: Clubwedstrijd - zie aankondiging elders
in ons clubblad
2 feb: prijsuitreiking Clubwedstrijd en nabespreking. Graag alle deelnemers en prijzenschenkers op post
9 feb: Vrije clubavond. Heb je een filmpje dat
(gedeeltelijk) klaar is of heb je een technische
vraag, op deze vrije clubavond kan alles. Vragen
graag op tijd doorgeven via programmator@
kbac.be
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Wat staat er verder nog op het programma...
16 feb: CvB films.
23 feb: Vrije clubavond.
2 ma: jaarverslagen door de jaren heen.
9 ma: “Het verstand van de KBAC” (onder
voorbehoud).
16 ma : Vrije clubavond
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