Agenda
KBAC-CLUBVERGADERINGEN

NIET-FILMISCHE KBAC-ACTIVITEITEN

19 okt: Statutaire vergadering + Filmisch Jaarverslag: Officiële statutaire vergadering en vertoning van het unieke KBAC Filmisch Jaarverslag
2017-2018. Dit jaarverslag kwam tot stand via
de coördinatie van Jo Declerck, en in een samenstelling van Etienne Veeckman.

4 januari: nieuwjaarsreceptie. We heffen het
glas op een succesvol 2019.

26 okt: Gastprojectie FRANK NOELS: Frank is
lid van Filmclub Westrand Dilbeek en is gespecialiseerd in het maken van reisdocumentaires.
Franks films konden vaak doorstoten naar de
Nationale wedstrijd, dus weer een avond om
van te smullen. Zie het filmprogramma elders in
deze filmkrant

PROVINCIAAL/NATIONAAL
16 dec: BREEDBEELD (voormalig CVB) filmgala in
CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg.
7-8-9 dec: NAB 2.0 Filmfest in CC De Mastbloem,
Kruishoutem.
13-14 april: VAC-filmfestival 2019 in schouwburg
Ermenrike, Kieldrecht

2 nov: Tweede voorprojectie. Tweede kans om
je film voor komende clubwedstrijd te tonen
en de suggesties van de medeleden te krijgen.
Graag op tijd doorgeven via programmator@
kbac.be
9 nov: Vrije Projectie… de aandacht gaat in deze
periode vooral naar de films voor de clubwedstrijd, maar op 9 nov maken we ruimte voor
andere films, die niet bedoeld zijn voor de clubwedstrijd. Graag op tijd doorgeven via programmator@kbac.be
16 nov: Technische avond: Eerste technische
avond van het werkjaar. Heb je een technisch
probleem of wil je iets van techniek uitgelegd
zien, laat maar weten via programmator@kbac.
be
23 nov: Lesavond Olivier Grenelle. Olivier gaat
in zijn typische stijl dieper in op “Film en Muziek”. Iedereen die films maakt weet dat we
daar allemaal wel eens een probleem mee hebben.
30 nov: Derde voorprojectie. Derde kans om je
film voor komende clubwedstrijd te tonen en de
suggesties van de medeleden te krijgen. Graag
op tijd doorgeven via programmator@kbac.be

Belangrijke mededeling ...
Omdat de Cultuurzaal Daverlo niet meer vrij was
op zondag, gaat onze jaarlijkse filmvoorstelling/
clubwedstrijd door op zaterdag 26 januari 2019
Noteer deze datum alvast in uw agenda...

Wat staat er nog op het programma...
7 dec: Vierde voorprojectie.
14 dec: Eerste herprojectie
21 dec: Laatste herprojectie
28 dec: geen clubvergadering
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