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A g e n d a

KBAC-CLUBVERGADERINGEN

ONDERSTAAND PROGRAMMA KAN AANGE-
PAST MOETEN WORDEN AAN GELDENDE CO-
RONA MAATREGELEN

1 okt: Zoom-films op het grote doek: films die 
het voorbije anderhalf jaar via ZOOM getoond 
werden krijgen nu de kans op in optimale om-
standigheden getoond te worden

8 okt: 50 jaar lid Etienne Sabbe: iemand die 50 
jaar onafgebroken lid geweest is van onze film-
club is een gebeurtenis die we natuurlijk niet 
zomaar ongemerkt voorbij mogen laten gaan. 
Helaas stak corona een stokje voor de viering 
van het 50-jarig lidmaatschap van Etienne Sabbe 
vorig jaar, maar nu halen we dat in.  Aan de hand 
van een aantal fragmenten en films leren we Eti-
enne beter kennen.

15 okt: film-opdracht: Triennale Brugge 2021 
(zie elders in deze filmkrant)

22 okt: Breedbeeld Filmgala 2020 (deel 2).  On-
danks Corona, hield Breedbeeld een filmgala.   
We bekijken een reeks films die deelnamen aan 
dat filmgala

29 okt: Statutaire vergadering, iets wat wij als 
VZW verplicht zijn om te houden.   Wegens Co-
rona is er helaas geen, of een zeer beknopt jaar-
verslag.

5 nov: Technische Avond: gedurende de Covid 
periode gaf Leo een aantal technische avonden.  
Omdat niet iedereen er via Zoom bij kon zijn, 
worden een aantal van die onderwerpen herno-
men.

12 nov: Clubwedstrijd Skoop 2021: wegens Co-
rona, hield filmclub Skoop uit Leuven een digi-
tale versie van hun clubwedstrijd.  Wij hebben 
de hand kunnen leggen op een aantal films.

19 nov: Zoom-films op het grote doek: films die 
het voorbije anderhalf jaar via ZOOM getoond 
werden krijgen nu de kans op in optimale om-
standigheden getoond te worden.

26 nov: heb je een verrassend, leuk of interes-
sant filmpje gezien op YouTube of Vimeo of …., 
stuur de link door naar programmator@kbac.be 
en we zetten het op het programma voor deze 
avond

3 dec: Voorprojectie Clubwedstrijd #2 

10 dec: Zoom-films op het grote doek: films die 
het voorbije anderhalf jaar via ZOOM getoond 
werden krijgen nu de kans op in optimale om-
standigheden getoond te worden

17 dec: Technische Avond: herneming van een 
aantal technische onderwerpen gegeven tijdens 
de Corona Zoom vergaderingen.

24 dec: Geen vergadering wegens kerstavond.

31 dec: Geen vergadering wegens oudejaars-
avond.

NAB/BREEDBEELD

29 t/m 31 oktober: NAB 2.0 filmfest in CC De 
Mastbloem te Kruisem Een film inschrijven kan 
nog tot 1 oktober. Wie op 30 en/of 31 oktober 
eenmiddagmaal wenst kan dit nog tot 10 okto-
ber reserveren.

13 november: Stemopname,master in film, op 
dezelfde locatie te Kruisem een workshop over 
dit onderwerp.

Alle informatie met inschrijfformulieren voor 
beide evenementen zijn te vinden op de web-
site: www.nab2.be

4 t/m 7 november Kortfilm festival.  Breed-
beeld organiseert een kortfilmfestival in De Stu-
dio te Antwerpen.

Contact: yirka@breedbeeld.org.–www.breed-
beeld.org


