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Kære alle AVK-medlemmer
”De higer og søger i gamle bøger” – sådan starter Adam Oehlenschlägers berømte digt
”Guldhornene”.
Med denne metafor in mente får I vedhæftet en opdateret version af
AVK-Filmkatalog – afsnit Konkurrencefilm.
Sidste efterår hjalp vi alle hinanden med at hige og søge efter film,
der ejes af klubben og som for største dels vedkommende har
været på DVD-form.
Takket være en kæmpe indsats af Finn er papirkataloget nu
blevet omsat til afspilbare film i MP4 format og gemt på en
Harddisk (med back-up), hvorfra afspilning let kan ske.
P.t. er 206 konkurrencefilm fra årene 1996 til i dag klar til at
blive vist på opfordring.
Søgningen efter andre klub-film fortsætter – de første 30-40
film ligger allerede på HD’en, men er endnu ikke kommet i
kataloget – ligesom der er film i kataloget vi endnu ikke har på HD.
Hvis vi sætter gns.-længden på de mange konkurrencefilm til 6 min. svarer alene konkurrencefilm
afsnittet til godt 20 timers uafbrudt spilletid – det er da lidt mere end en helaftensfilm.
Man kan vel godt sige at AVK-Filmarkivet er en slags ”guldhorn” for vores klub, som skal vogtes
godt, så det ikke går som i 1802 hvor de rigtige guldhorn blev stjålet, og hvor man heldigvis havde
taget gipsafstøbninger som backup – ja tankevækkende: det er jo er det samme vi gør i dag 220 år
senere med vores HD-backup.
Hvad kan vi bruge arkivet til ? – eksempler:
-

ønskefilm fra medlemmer
tilrettelægge – tema-mandage / filmaftener
udfylde ”huller” på mandagsmøderne
tage ved lære – i arkivet findes også alle dommerkommentarer
som en AVK-historie fortælling
udskrive en 30 års jubilæumskonkurrence

….og meget andet når vi først kommer i gang med at dykke ned i indholdet
God fornøjelse med Filmkataloget
På bestyrelsens vegne / Knud
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