Aktiv Video Klub Århus

Nyhedsbrev nr. 4 – Konkurrencefilm 2021

07.04.2021
Kære AVK-medlem
Vi er nu nået til årets højdepunkt i klubsæson 2020/21 - en usædvanlig mager sæson, hvor det har
været småt med andre klub-højdepunkter.

…og de nominerede film er:

På dette link:
(Nyhedsbrevet med linket er sendt i direkte mail til alle medlemmer – jf. klubbens
persondatapolitik)
får I adgang til at se de 7 film – og som annonceret i Nyhedsbrev nr. 3 vil vi nu bede jer om at være
aktive med:
-

nyd filmene – jeres klubkolleger har lagt tid og energi i produktionen

-

vælg årets top 3-film og placer dem som nr. 1, 2 og 3. Film som ikke kommer i top 3 får alle
en 4. plads – også med præmie

-

send en mail med resultatet til Connie connie.loeve@live.dk – senest onsdag den 14. april

-

du må ikke stemme på din egen film

-

synspunkter, kommentarer og vores individuelle stemmeafgivelse holder vi for os selv,
indtil vi har fået resultatet af dommernes afgørelse – mandag den 19. april
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Knud Møller Andersen
Poul Erik Ettrup

Tlf. 20 20 01 25 Mail: aktiv-video-klub@avk-aarhus.dk.
Tlf. 24 94 67 21 Mail: pe-ettrup@stofanet.dk
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-

-

”Oscar-dag” med festligt fællesmøde og dommernes præmieoverrækkelse udsættes til vi
igen kan samles fysisk – her er vi ikke endnu.
Men vi forventer at kunne holde virtuel ”Oscar-dag” med udsendelse af link til en
dommerfilm hvor vi får afgørelsen.

Med en stor tak til årets filmmagere ønsker vi god fornøjelse med de 7 film
Forhåbentlig bliver vi snart en del af den store genåbning af Danmark

Med optimistisk forårshilsen
Bestyrelsen

PS: ved problemer med adgangen til filmene kontakt formanden

Kontaktperson:
Kasserer:

Knud Møller Andersen
Poul Erik Ettrup

Tlf. 20 20 01 25 Mail: aktiv-video-klub@avk-aarhus.dk.
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