
REDAKTION
Als u beste lezer en lieve lezeres
dit blad voor het eerst doorbladert,
zul t u zich misschien verbaasd afvra-
gen: Zesde jaargang, nummer l,
waarom heb ik dan nooit van dit
blad gehoord?
De oplossing is erg eenvoudig, maar
ook weer een t ikkelt je ingewikkeld....
Ooit heette dit blad SMALFILMEN
ALS HOBBY, daarna SMALFILM
HOBBYBLAD met VIDEO-NIEUWS
en nu ten slotte AV-AMATEURFIL-
MER, kortweg AVF.

Als het eerste exemplaar van het
Smal f i lm Hobbyblad van de persen
rolt, is het een bescheiden blaadje.
Enige jaren later neemt De Gelder-
lander Vakpers uit Nijmegen het
blad over. Het verschijnt in de
kiosken en gaat een gouden toekomst
tegemoet Dan stopt de uitgeverij
vanwege geringe belangstelling bij
de abonnees voor video de uitgave
van Film&Video Techniek, zoals
het blad ineens heette.
Opnieuw wordt in eigen beheer
door enthousiaste smalfilmers dit
blad voortgezet en het Smalf i lm

Hobbyblad is geboren. Na vijf jaren
is SHB uit z 'n jasje gegroeid, de
video-filmerij stevig gegrondvest
en de smal f i lmer i j beslist niet een
stille dood gestorven! Integendeel
beide visuele hobbies bloeien meer
dan ooit. Tijd dus voor een drastische
verandering!

Redaktie ei. medewerkers hebben
met plezier dit eerste nummer
samengesteld. Veel tips en cursussen
zullen zowel de video- als smalfilmer
aanspreken. Vooral de beeldtechniek,
het creatief gebruik van de techni-
sche mogelijkheden, de knelpunten
en hun oplossingen, komen regelmatig
in AVF aan bod. De schrijvers zijn
allemaal mensen uit de praktijk!
AVF is een DOE-BLAD, waar toch
ook veel aandacht aan de theoreti-
sche kant van deze eindeloze hobby
wordt besteed. Filmen, met video-
of smalfi lmcamera: 't Is en bl i j f t
een fantastische hobby! De Stichting
Filmgroep de Lage Landen wenst
u allen een jaar vol filmplezier
toe en hoopt dat AVF daartoe mag
bijdragen. •


