Agenda
KBAC-CLUBVERGADERINGEN

NIET-FILMISCHE KBAC-ACTIVITEITEN

7 sep: KBAC Openingsavond. De openingsavond van het werkjaar is stilaan een begrip geworden in de KBAC, want we maken er steeds
iets speciaals van, met films en een hapje in het
thema. Dit jaar is het thema “Dieren”… Uw
partner is natuurlijk ook welkom.

25 augustus: KBAC autozoektocht. Meldt uw
intentie tot deelname bij Abel. Alleen bij voldoende belangstelling, wordt de autozoektocht
georganiseerd

14 sep: 10 jaar terug in de tijd, Clubwedstrijd
2009… ieder jaar in september, gaan we 10 jaar
terug in de tijd, met een reeks films uit de clubwedstrijd van toen. Wil je zien welke films toen
het mooie weer maakten, kom dan af naar deze
clubavond.

KBAC...ook op Facebook

21 sep: Intro/Retro Betty Vanhee & Alfonse
De Block. Betty i s sinds afgelopen werkjaar lid
van de KBAC, maar zij en haar man zaliger waren voorheen actief lid van KCCO; de filmclub
van Oostende. Ze haalden met hun films steeds
heel mooie resultaten op lokale of nationale
wedstrijden. Hun specialiteit was de reisfilm,
en dan meestal van verre of ongewone bestemmingen, zoals Japan.

7 september 2018
Openingsavond nieuw werkjaar
DIEREN

28 sep: Viering 50 jaar lidmaatschap Jef Van
Gompel. Als iemand 50 jaar onafgebroken lid
geweest is van onze filmclub, is dat een gebeurtenis die we natuurlijk niet zomaar ongemerkt
voorbij mogen laten gaan. Aan de hand van een
aantal films, maken we kennis met de 50 jaar
die Jef (en Jos) in de club was.
5 okt: 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
12 okt: Eerste voorprojectie. De clubwedstrijd
van januari is nog veraf, maar toch al de eerste
voorprojectie voor de filmers die goed plannen
en er vroeg bij zijn. Graag op tijd doorgeven via
programmator@kbac.be
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.

Wat staat er nog op het programma?
2 nov: Tweede voorprojectie.
16 nov: Technische avond
30 nov: Derde voorprojectie.
7 dec: Vierde voorprojectie.
14 dec: Eerste herprojectie.
21 dec: Laatste herprojectie:
28 dec: geen clubvergadering
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