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Uit de hamer geklapt
Tussen het lenteklaar maken van de
tuin en een stofzuigertour door het huis
heb ik even gelegenheid om met u te
communiceren. Dat wil zeggen: ik schrijf
en u leest.
‖Niet te filmen, die tuin van jullie‖, hoor
ik vaak en misschien geef ik daar zelf
wel aanleiding toe. Al sinds ik er woon,
zo‘n 40 jaar, heb ik weinig uren aan mijn
tuin besteed. De narcissen die elk jaar
het voorjaar aankondigen zijn nog van
de vorige bewoner.
Sinds enkele jaren heb ik echter het
plan opgevat mijn oase van rust geheel
te herstructureren.
In de trein, terugkomend van de excursie tijdens de Unica 2010, zat ik naast
Ineke Essing. Het gesprek ging, geheel
onverwacht, over de tuin en mijn plannen daartoe. Ineke, tuinarchitect van
beroep, schetste ter plaatse een ontwerp, geheel naar mijn wensen.
Dat plan krijgt steeds meer ‘handen en
voeten‘ in mijn hoofd en om het goede
voorbeeld te geven begon ik vorige
herfst om de tuin winterklaar te maken
ter voorbereiding van het grote werk.
Echter, de winter viel in en onze tuin
ging niet-winterklaar een barre tijd tegemoet.
De sneeuwklokjes, ook van de vorige
bewoner, brachten mij op het idee om
de tuin lenteklaar te maken, eveneens
ter voorbereiding van de belofte aan
Ineke om haar ontwerp daadwerkelijk uit
te gaan voeren.
Met alle vakanties in het verschiet ben
ik echter bang dat, voordat de herstructurering gaat plaatsvinden, de tuin ook
nog zomerklaar moet worden gemaakt.
De oplevering is vastgesteld op 31 december 2011, maar als ik steeds maar
achter de seizoenen blijf aanlopen,
wordt het wat later. Heel wat later, vrees
ik.

Een dag niet in de tuin gewerkt is een
dag om naar een filmfestival te gaan.
Op het NH ‗63 Filmgala was het buiten
mooi weer en werden er binnen mooie
films vertoond. Sommige producties
waren zelfs mooier dan het weer en
gooiden hoge ogen bij de prijsuitreiking.
De film ‖In het spoor van David Livingstone‖ van Fred Boeré, tevens lid van
Close Up, behaalde met grote voorsprong het laureaat van het filmgala.
Fred, van harte gefeliciteerd.
‖Notenolie‖ behaalde de 1e prijs in de
categorie Informatieve films. Beide films
met nog 3 nominaties vertegenwoordigen NH ‗63 in het weekend van 5 en 6
november op het NOVA Film Festival in
Hengelo. Daar gaan we dus ook heen !
‖Velsen‖ was overigens met 15 leden
(waarvan 8 in de organisatie) ruim vertegenwoordigd.
Dan werd er op 12 mei tijdens een extra
ledenvergadering in snel tempo een
eind gemaakt aan de ontstane financiële onduidelijkheden. Penningmeester
Bart maakte korte metten met deze
omissie.
Ook 14 mei was een dag om de tuin
even te laten voor wat hij is en in welke
staat dan ook verkerend.
Het NOVA 1-minuut Film Festival was
met 73 producties goed gevuld.
Van de Velsen-producties haalde alleen
‘De foto‘ van de werkgroep Piet van
Eerden ‖de beste 16‖, maar sneuvelde
in de achtste finale.
Ik telde zomaar even 14 leden van VfV.
En toen was het tijd om het huis weer
eens te gaan ontdoen van stof. Dat is
mannenwerk en dat betekent dat de
interval iets groter is dan normaal te
doen gebruikelijk bij vrouwen.
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Verslag 31 maart: ‘Het gefilmde portret en Cultureel Erfgoed’
Omdat Gerard op vakantie is, treedt
Evert vanavond op als voorzitter. Hij
heeft er zichtbaar zin in. Heuglijk
nieuws is de aanmelding van een
nieuw lid: Thijs Tervoort. Welkom
Thijs!
Op het programma staan de resultaten van de werkavond ―Het gefilmde portret‖ en het samenstellen
van werkgroepen ―Cultureel Erfgoed‖.
Maar eerst krijgen we de clip ―You
oughta know‖ te zien. In de vorige
Beeldspraak heeft Piet uitgebreid
verslag gedaan over de opname
van deze clip, waarin zangeres Asli
de Backer met haar band ―Whats
next‖ optrad.
Met de buit, 5 bandjes met de 11
keer opgenomen song, kon Kees
zich gaan uitleven achter de montagetafel. Materiaal genoeg zou je
denken, maar nee, de clip is pas af
na toevoeging van een aantal tussenshots, die nog gemaakt moeten
worden. We krijgen nu dus een
voorlopige montage te zien, die er
al heel goed uitziet. Asli is onder de
indruk en dat geldt ook voor alle
anderen. Piet , Cor, Kees, Bouke,
Ruud, José en Tub hebben er beslist iets moois van weten te maken.
In februari heeft Piet een inleiding
gehouden over het onderwerp interviewtechniek. Naar aanleiding daarvan kregen wij de opdracht om elkaar te interviewen en dit in beeld te
brengen in een filmpje van 1 minuut. Dat heeft in totaal 4 filmpjes

opgeleverd, die uitvoerig besproken
worden onder leiding van Niek.

Tino en Margreet interviewen elkaar. Tino vertelt en laat zien dat in
IJmuiden en omstreken heel wat
mooie locaties te vinden zijn. Margreet vertelt aan de hand van oude
foto‘s en nieuwe filmbeelden over
de restauratie van het oude dorp
Velsen. Het toeval wil dat Margreet
in het huis woont waar de vrouw
van Tino geboren is.
Niek , Evert en Piet (Nijssen) gaan
met elkaar aan de slag. Niek haalt
herinneringen op aan IJmuiden in
de tijd dat hij daar een vriendinnetje,
Sonja, leerde kennen. Samen met
haar keert hij terug naar bekende
locaties.
Evert vertelt over zijn gelukkige tijd
op het landgoed Elswout, waar hij
gewoond heeft tot zijn twaalfde jaar.
Zijn vader was conciërge op het
daar gevestigde Jacques P. Thijssenlyceum.
Door een probleem bij de montage
is het Piet helaas niet gelukt om zijn
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verhaal te laten zien.

spraak, geschreven door alweer
Piet.

Het bijzondere van dit trio is dat ze
zijn gaan experimenteren met chromakey, waardoor het net lijkt alsof
ze op locatie filmen. Dit levert verrassende en soms hilarische beelden op.
Tot slot zien we het gefilmde portret
van zoon Peter, gemaakt door vader Piet. Foto‘s van baby tot volwassen man en wat zich daar zoal afspeelt in het leven van Peter.
Wat duidelijk naar voren komt is dat
de makers goed nagedacht hebben
over de opdracht, het als een leerzaam project ervaren hebben en er
met veel pleziert aan gewerkt hebben.

De resterende tijd wordt besteed
aan het Cultureel Erfgoed. Piet stelt
voor om een werkgroep te formeren in de categorie documentaire,
reportage en speelfilm .
Er meldt zich een aantal leden aan
bij de werkgroep documentaire en
speelfilm.
Voor verdere informatie verwijs ik
naar het artikel elders in de Beeld-

Evert sluit af met dank aan Kees
voor de clip, Niek voor zijn presentatie ―Het gefilmde portret‖, dank
aan de jarige Marijke en Margreet

voor hun hapjes en drankje tijdens
de pauze en dank aan meester
Bouke en leerling Bert voor de verzorging van de techniek.
Tekst: Margreet Schaafsma
Foto‘s: Piet van Eerden
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Sfeervolle UNICA-promotiedag
Sinds de oprichting van de UNICA
in 1931 is Nederland betrokken bij
het wel en wee van deze internationale organisatie van amateurfilmers.
Tot op heden organiseerden de respectievelijke comités, onder auspiciën van de NOVA, 5x het UNICAfestival in ons land:

jaarlijks een UNICA-promotiedag
wordt gehouden waar o.a. wordt
teruggekeken op het vorige festival,
soms buitenlandse bijzondere filmamateurs worden uitgenodigd en
waar informatie wordt gegeven over
de komende festivals.
Zo ook zaterdag 2 april jl.

1932 Amsterdam
1964 Amsterdam
1977 Maastricht
1996 Almelo
2000 Roermond
De belangstelling vanuit Nederland
is altijd zeer groot geweest. Dat uit
zich niet alleen in het grote aantal
Nederlandse bezoekers aan de festivals, maar ook in de bekleding van
bestuursfuncties binnen het UNICAcomité. Zo volgde Arie de Jong Jan
Dekker op in de functie van secretaris-generaal en ook Jan Essing bekleedt alweer zo‘n 10 jaar deze
functie.
De NOVA heeft de relatie met de
UNICA hoog in het vaandel staan
en het is een van de redenen geweest om deze representanten indertijd tot erelid van de NOVA te
benoemen.
Relatief gezien gaan er altijd veel
NOVA-leden naar de jaarlijkse festivals. Buitenlandse zusterorganisaties vragen zich wel eens af hoe dat
toch komt.
Het antwoord is dat er bijvoorbeeld

Luxemburg is in augustus gastland
en had tijdens het festival in 2010
(Zwitserland) promotiemateriaal
uitgereikt. Een van die gadgets, een
mooie poster, werd door de organisator van de promotiedag, Vladimir
Murtin, als blikvanger opgehangen
in ―De Kersentuin, een van de zalen
van De Rotonde in Enspijk.
Toen de 22 deelnemers om 11 uur
arriveerden was de zaal afdoende
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verduisterd en de projectie- en geluidsapparatuur stond opgesteld.
De koffie met gebak werd geserveerd en de stemming zat er
meteen al in.

Op het programma stonden een
aantal door ons land naar de UNICA afgevaardigde films van vóór
2000.
De meest opvallende was de gespeelde documentaire ‗Achter glas‘
van A.J. Leijdeckers & J. Zaatman
uit 1963!
De film behaalde tijdens UNICA
1963 een bronzen medaille.
De jury tijdens de Nationale Wedstrijd 1963 schreef hierover:

ACHTER GLAS
16 mm, documentaire, zwart-wit,
15 min.
Gave film die beeld geeft van een
tehuis voor invalide bejaarden. Filmisch strak verteld, zonder pa
thos, waardoor een zuivere, ontroerende werking is bereikt. Een jongetje uit een bloemkwekersgezin blijft
dagelijks even staan voor het raam
van een bejaarde heer uit het tehuis
dat het jongetje op weg naar school

voorbijkomt. De vriendschap is wederkerig, hoewel het glas waarachter de man door zijn invaliditeit
moet vertoeven wel een barrière is.
Men hoort de man zijn
,monologue intérieur' denken,
waarbij het beeld de toeschouwer
confronteert met zijn medepatiënten, en waarbij hij zijn groeiende waardering voor zijn kleine
vriendje uit. Op een dag treft het
jongetje de oude man niet achter
zijn raam; hij loopt teleurgesteld met het bosje dahlia's dat hij voor
zijn vriend had geplukt -weg, niet
wetend dat de patiënten van het
tehuis een dagje naar de Betuwe
zijn. Maar voor hij de straat uit is,
ziet hij de autobus met de invaliden
terugkeren. Zich half verschuilend
ziet hij hoe de hulpbehoevende invaliden behoedzaam door de verpleegsters de bus uit worden geholpen. Dan gaat hij vlug terug naar de
bloemenkas van zijn vader en even
later worden grote bossen dahlia's
voor álle patiënten uitgedeeld. De
jongen staat buiten blij voor het
raam te kijken en loopt dan de
straat weer uit. De vriendschap is
heel groot geworden. De juryleden
hadden allen -zij het de één meer
dan de ander -waardering voor het
gegeven en de gave uitwerking. De
geluidsillustratie (de bij zichzelf
sprekende man en goed gekozen
muziek) kreeg de lof van de meerderheid. De gesproken tekst had
misschien nog soberder gekund.
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De titels aan het eind -die sterk
sfeerverbrekend werken -werden
unaniem veroordeeld; die horen aan
het begin van de filml!

zich voornamelijk toe op de reis en
op de al- of niet meer beschikbare

Er ontstond een levendige discussie
over de film. Men was het erover
eens dat men in die tijd, meer dan
nu, het beeld het verhaal liet vertellen.

hotelruimte. Voor zover er nog niet
gereserveerd was, werd geadvi-

Verder werden vertoond: ‗City Talk‘
van Cor Lievendag (1994),
‗Keep in touch‘ promotiefilm UNICA
2000 (1999), „Met het oog op oranje‘, Piet van Eerden (1999),
‗Wedding‘ van Rob Stevenhagen
(1985), „M‟n duifje‟ van E. Pilon &
W. Zweerink (1992),
‘UNICA Heads‘, Vladimir Murtin
(2000), ‟Olympia‟ van Triad Films
(1993) en een samenvatting van de
reportage over UNICA 1996 in Almelo van de helaas overleden Bernhard Hausberger.
Jan Essing informeerde de deelnemers over de internationale gang
van zaken rond UNICA en Piet van
Eerden las een door hem geschreven verslag over het festival 2010 in
Einsiedeln voor.
De informatie over het komend festival in de stad Luxemburg spitste

seerd dat nu heel snel te doen!
Een korte nazit in het heerlijke zonnetje en voor een aantal liefhebbers
een lekker hapje en drankje in het
restaurant, betekende een goede
afsluiting van deze sfeervolle promotiedag.

Piet van Eerden
Foto’s: Herman Ottink, Peter en Piet van Eerden
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De Velsen-story 1963: ‘De oprichting’
Die zondag wilde het niet zo vlotten
Geert Ebbinge is in 1963 als freelance journalist verbonden aan het
huis-aan-huisblad IJMOND. Een
gretig gelezen blad met regionaal
nieuws en uiteraard reclame.
Ook die eerste zondag in oktober
1963 moet hij zijn artikel inleveren
bij hoofdredacteur Van Kaam. Maar
het wil niet zo vlotten.
Het miezerig weer inspireert hem
nou niet meteen tot creatief bezig
zijn.
Het is wel mooi weer om te fotograferen, daar houdt Geert van.
Zijn overbuurman Joop Kok komt
naar buiten, gewapend met camera
en statief. Het is een filmcamera.
Dan springt er een vonk over bij
Geert. Hij weet dat er in IJmuiden
een gerenommeerde fotoclub is
waar mannen als Wilko Neehus,
Smakman en Winkel excelleren.
Maar is er eigenlijk een filmclub?
Een telefoontje met Joop Gans, fotohandelaar in de Kennemerlaan,
leert hem dat dit niet het geval is, de
dichtstbijzijnde filmclub is IJmond
Dubbel 8 in Beverwijk.
Na een half uurtje levert hij zijn artikel – waarin hij het initiatief neemt
een filmclub op te richten – in bij
Van Kaam.
Ongeveer twaalf man reageren en

komen naar het Cultureel Centrum
waar Geert alvast op eigen houtje
een zaaltje heeft gehuurd.
Ook enkele in IJmuiden wonende
leden van IJmond Dubbel 8 zijn gekomen.
Binnen veertien dagen komen zij
weer bij elkaar en wordt Smalfilmclub Velsen opgericht. Joop Kok
wordt de eerste voorzitter.
Hoewel het dus louter toeval is dat
Geert dit initiatief heeft genomen, is
Smalfilmclub Velsen daar toevallig
nog steeds blij mee.
Piet van Eerden
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De jeugd heeft de toekomst
Ook buiten de videoclubs bestaat aandacht voor jonge filmmakers in spé.
Dat zag ik terug in onderstaand bericht.
Vereniging Veronica lanceert
nieuw filmfonds voor jongeren:
storycatcher
Hilversum, 22 maart 2011
De Vereniging Veronica lanceert
met ingang van vandaag het filmfonds storycatcher. Dit gloednieuwe
fonds is speciaal opgericht voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar die
een film willen maken, maar die
daartoe de middelen nog niet hadden.
Jongeren kunnen bij storycatcher
een plan indienen via http://
www.storycatcher.nl voor het maken
van een eigen film die maximaal 15
minuten duurt. Dit kunnen ideeën
zijn voor verschillende soorten filmgenres: van drama tot komedie,
maar ook bijvoorbeeld een actiefilm, documentaire of zelfs een western. Drie keer per jaar wordt er een
selectieprocedure gehouden waar
een aantal jongeren worden uitgekozen die hun ideeën mogen verwezenlijken. Vervolgens biedt storycatcher deze jongeren bij elke fase
van het productieproces van hun
film waar nodig ondersteuning en
faciliteiten. Dit gebeurt in samenwerking met partners door het hele
land, zodat ook jongeren buiten de
randstad de mogelijkheid hebben
om hun film te maken. Tevens zorgt
storycatcher voor de distributie van
de films.
Yoeri Albrecht, voorzitter Vereniging

Veronica: ―Jongeren kijken vanuit
een ander perspectief naar wat er
maatschappelijk speelt dan volwassenen. Met storycatcher wil de Vereniging Veronica jongeren de kans
geven om door middel van beeldende media hun verhaal te vertellen.‖
Eerste jongeren bekend
De eerste selectieprocedure is gestart en afgelopen zaterdag heeft
een groep jongeren die door scholen zijn geselecteerd, het spits afgebeten. Voor de storycatcher-jury
onder leiding van Vereniging Veronica-voorzitter Yoeri Albrecht hebben zij hun filmideeën gepresenteerd. Vanuit deze groep jongeren
worden er een aantal uitgekozen
die als eerste een film kunnen maken onder leiding van storycatcher.
Vanaf vandaag kunnen nieuwe kandidaten hun filmideeën opgeven via
www.storycatcher.nl
Filmregisseur Eddy Terstall, jurylid
storycatcher: “Ik vind dat de kids
van tegenwoordig ervaren media
consumenten zijn. De jonge generatie gaat steeds beter met media om,
het zijn zeker geen amateurs! Dat
merk je heel duidelijk aan de verhalen die ze bij storycatcher inleveren
en ik ben benieuwd welke nieuwe
ideeën er binnenkort binnen komen!”
Roland
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Anekdote: ‘De weerman’
In Bussum was ook de toenmalige
TV-studio VITUS gevestigd in een
wijkgebouw behorende bij de
landelijk bekende Vituskerk.
Op straatniveau was er de studiospeelvloer met daarboven de
technische ruimten voor beeld- en
geluidtechniek, alsmede eenvoudige opnameapparatuur.

Ooit gevraagd aan de bekende filmcutter Barend Brinkman, hij wist het
niet. Wat hij wel wist, was dat hij
internationale filmprijzen won
tot in Rusland aan toe.
Zijn ―Kolderumbus‖film ging over de
ontdekking van Amerika door
Christoforo Colombo (Christobal
Colon, 12 okt 1492).

Zo was daar een filmrecorder, een
apparaat dat van videosignalen filmbeelden maakte, hoofdzakelijk
voor archiefwerk van belangrijke
gebeurtenissen, leuk voor later.
Natuurlijk zwart-wit, er was nog
geen kleurentelevisie. Er gingen
rollen film in van 600 meter
zodat je wel even vooruit kon.

Terug naar Vitus-studio, dat ook
bekend stond als VPS, Vitus Presentatie Studio, gevestigd in de kelder van het gebouw. Daar waren de
toenmalige omroepsters gehuisvest,
kompleet met ―kap en grime‖, etc.
Alles uit de VPS gebeurde live, zoals alles in die tijd, heerlijk om te
doen. Later bleek ons waarom.
Daarover later, misschien.

Zo kon het gebeuren dat bij een
langdurige storing in de studio
het ding gewoon door draaide, tot
de enorme trommel leeg was. Een
technicus had het apparaat
aangezet en keek er niet meer naar
om, wachtend op het signaal van de
eierwekker.
Zo kon het dat die 600 meter film
onbelicht in de andere trommel
werd opgespoeld, maar daarna toch
de afvalcontainer in ging. Een heldere geest, die daarmee belast
was, wist dat het allemaal niet belicht materiaal betrof, dat uitstekend
voor hergebruik geschikt was.
Er ontstond een levendige handel in
16 mm zwart-wit filmmateriaal.
Hoeveel kilometers film dit per jaar
betrof, vermeldt de historie niet.

Ook was hier in dit piepkleine hokje
de WEERMAN gevestigd. In mijn
tijd was dat Jan den Tonkelaar, in
den lande een gevierd man, iedereen die televisie had hing aan zijn
lippen, hoewel die nooit gezien zijn.
Alleen zijn arm en hand kwamen in
beeld en hoe hij te keer ging met
een lippenstift, rood, maar dat zag
je niet.
Hij had een driehoekig molentje met
weerkaarten welke met een verchroomde handle, voorzien van een
mooie ronde knop, na gebruik gedraaid werd naar de volgende kaart.
Normaal gebruikte hij de drie kaarten achtereenvolgens.
Echter, op die bewuste avond zou
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nematig ook het derde bord zou
voordraaien…
Al tijdens de latere avonduitzending
was het tamelijk onrustig in het anders zo rustige dorpje Bussum.
Opmerking: Vitus-studio is in de
late jaren 70 tot op de grond toe
afgebrand, nadat ik de laatste actualiteitenuitzending had begeleid. Ik
had zitten roken bij de grimeur en
ben daar nog over aan de tand gevoeld. Later bleek het een electriciteitsbrand geweest te zijn door
overbelasting, alle bekabeling weggestopt achter houten lambrisering.
hij slechts twee kaarten gebruiken,
we wisten dat uit een kort daarvoor
gehouden repetitie.
Dit nu was aanleiding voor een altijd
grappenmakende toneelmeester,
om op het derde bord een bijzonder
woord aan te brengen, het begon
met een K, om te zien wat er zou
gebeuren als den Tonkelaar routi-

HermanO

Kopij Beeldspraak
Nr

Verschijningsdatum

Inleveren kopy

2011-1

20 januari

6 januari

2011-2

17 maart

6 maart

2011-3

26 mei

12 mei

2011-4

29 september

15 september

2011-5

24 november

10 november
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Verslag 14 april: “Special guest”
Gerard S. is weer terug van vakantie en opent de avond met de mededeling dat er twee leden jarig zijn.
Traditiegetrouw houdt dat in dat er
ook twee consumpties aangeboden
worden. En ook nog gratis!
De meeste volksstammen houden
daar wel van.
Op zo‘n clubavond wordt natuurlijk
ook over film gebrainstormd, anders
kun je net zo goed naar de kroeg
gaan.

In het kader van een ―Special guest‖
op bezoek, laat Fred Boeré ons genieten van de film: „In het spoor van
David Livingstone‖.
Hij vertelt ons de achtergronden en
het idee om deze film te maken.
En, al heb je alles van tevoren nog
zo goed georganiseerd, het kan
toch gebeuren dat een koffer, met
toevallig ook het statief erin, pas
dagen later met een ander vliegtuig
arriveert!
Maar, gezien het resultaat is het

Er wordt onderandere gesproken
over de te houden film- en videopromotieavond op 28 april.
Het is met name de bedoeling om
publiek van buiten kennis te laten
nemen van een aantal montagesystemen en het overzetten van smalfilm naar video.
Een ander onderwerp is de indeling
van de NH‘63-opdracht ―Cultureel
Erfgoed Noord-Holland in een groep
dokumentaire en een groep speelfilm.

allemaal goed gekomen.
Kees Tervoort laat de verbeterde
versie van de videoclip zien die hij
onlangs vertoonde.
Nu met meer drama, in het bijzonder de geluidseffecten aan het be-
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Er is nog een stukje in de clip waar
niet zo veel gebeurt. Daar wordt nog
aan gewerkt. Wie Kees kent weet
dat het goed komt.

leden nog aan de opdrachten en
wenst iedereen een goede reis en
tot de volgende clubavond.
Tekst: Tino Teucher

Gerard Swets tot slot, herinnert de

Foto‘s: Piet van Eerden

Veel belangstelling voor promotie-avond
Videomontage en smalfilms overzetten op Dvd
Tegenwoordig is er in bijna ieder huisgezin wel een videocamera aanwezig.
Met de lente in de lucht en de vakantie voor de deur, nemen veel camerabezitters zich weer voor om mooie filmopnames temaken van de kinderen, van de
vakantie, feestjes en alles wat leuk is voor later.
Om de vele opnames in de juiste volgorde te plaatsen en er bijvoorbeeld een
leuk muziekje achter te zetten, zal er gemonteerd moeten worden.
Een uitdagend werkje met vaak een prachtig resultaat!
Er zijn meerder montagesystemen te koop. Van heel eenvoudige tot heel ingewikkelde.
Van dure tot goedkope systemen. Voor elk wat wils.
Om wegwijs te worden in de huidige mogelijkheden, zal Videofilmers Velsen op
donderdag 28 april een demonstratie-avond houden voor iedereen die hierover
meer wil weten.
Velsenleden zullen op 5 verschillende systemen demonstreren hoe bijvoorbeeld
beelden uit de camera overgeschreven kunnen worden naar de Pc, hoe verrassende overgangen kunnen worden aangebracht, enz. enz.
Een veel gehoorde vraag is ook hoe smalfilms overgezet kunnen worden op een
Dvd. Ook dit zal worden gedemonstreerd!
Ter afwisseling zullen enkele korte films van leden worden vertoond.
De avond zal worden gehouden in zaal “In de Abeel”, Abelenstraat 1 in IJmuiden
en begint om 20.00 uur. Jong en oud is welkom. De toegang is gratis. Graag van
tevoren even aanmelden bij Ruud Besjes, telefoon 023-8913123 of
r.f.besjes@snelnet.net
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Op dit persbericht in de huis aan
huisbladen en de IJmuider Courant
reageerden 32 belangstellenden uit
de IJmond.

Niek en José (Magix, Video de Luxe)

Na een kopje koffie heette voorzitter
Gerard de gasten en de clubleden
om 20.00 uur stipt van harte welkom. Trots meldde hij o.a. de fraaie
resultaten van Fred tijdens het
NH‘63 Regiofestival: Laureaat met
In het spoor van David Livingstone
en een 1e prijs in de categorie informatieve films met Notenolie.
Beide films kregen tevens een nominatie voor het NOVA Film Festival
in Hengelo.
Vervolgens lichtte Piet het programma van de avond toe middels een
kort verhaal over het maken van
een vakantiefilm. Het kwam er voornamelijk op neer dat, als je wilt gaan
monteren, je ervoor moet zorgen
eerst goede opnames te hebben
gemaakt.

Evert en Ruud (Adobe, Premiere Pro)

Kees (Avid, Liquid)

En om uit teleggen hoe die dan gemonteerd kunnen worden en welke
montagesystemen daarvoor te gebruiken zijn, waren de clubleden
met hun apparatuur aanwezig.
Naast de belangstelling voor de 4
gedemonstreerde montagesyste-

Margreet en PietN (Pinnacle, Studio)
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men, waren de bezoekers ook geïnteresseerd in hoe het op een filmclub toegaat.
‗Wat doen jullie nou op zo‘n
clubavond‘, was dan ook een veelgestelde vraag.

Omdat de makers allen aanwezig
waren, kon er direct worden gereageerd op enkele vragen en opmerkingen van de bezoekers.
Gerard nodigde na de pauze iedereen uit nog ―een rondje‖ te maken.
PietN demonstreerde het overzetten
van Super 8 films naar video.
De belangstelling hiervoor was
groot.
Bij het naar huis gaan overhandigde
voorzitter Gerard persoonlijk onze
brochure ―Wil je cameraman of cameravrouw worden?‖
Na nog een gezellige nazit werd alle
meegebrachte apparatuur weer ingepakt, inde Marijke de penningen
voor de genoten consumpties en
zegde een aantal bezoekers toe
binnenkort eens een clubavond te
komen bezoeken.
We kunnen terugzien op een geslaagde promotie-avond voor onze
club.

Bij de 5 ingerichte tafels was het
een drukte van belang en het was
soms best moeilijk om op de vele
vragen uitgebreid in te gaan, maar
onze ―standhouders‖ kweten zich
uitstekend van hun taak.
In het programma was ook de vertoning van enkele representatieve
korte films opgenomen.
Achtereenvolgens projecteerde
Bouke: Intonatie, Haar Enzo, Een
dag uit het leven van Margreet en
You oughta know.

Piet van Eerden
(tekst en foto‟s)
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Top Vilms van Fred
De top 5 films van Fred
Nadenken over de vraag welke vijf films mijn favorieten zijn leidde tot een
- althans voor mij - verrassende conclusie: mijn favoriete films zijn bijna allemaal
oudjes en van Europese makelij.
Ik had dit niet verwacht. Immers, als trouw
lid bezoek ik in ons dorp redelijk frequent
de voorstellingen van de Simon van
Collem Filmclub in het kleine bioscoopje,
dat deel uitmaakt van Circus Zandvoort.
Dorpsgenoot, filmmaker en filmkenner
Thijs Ockerse verzorgt daar wekelijks de
projectie van ―blikverruimende‖ arthouse
films, die hij zelf uitzoekt en inleidt. Allemaal recente films. Als het om films gaat
ben ik dus redelijk bij de tijd.
Ik leef –cinematografisch gezien—niet in
het verleden.
Maar mijn rijtje favoriete films doet toch anders vermoeden. In volgorde van productiejaar:
1. Le Salaire de la Peur van regisseur Henri-George Clouzot (1953; Fr-It)
2. 8 1/2 van regisseur Frederico Fellini (1963; It-Fr)
3. The Day of the Jackal van regisseur Fred Zimmermann (1973; VK)
4. Jean de Florette / Manon des Sources van regisseur Claude Berri (1986; Fr-It)
5. La Vie Moderne van regisseur Raymond Depardon (2008; Fr)
Waarom mijn kennelijke voorkeur voor de bovengenoemde klassiekers?
Natuurlijk heb ik daarover nagedacht maar ik ben er niet uitgekomen. Het wil
zeker niet zeggen dat de moderne ―blikverruimende‖ films van Thijs Ockerse mij
niet kunnen boeien. Integendeel, zijn programmering is goed en ik geniet van de
films van zijn keuze. Maar ze beklijven niet. Op uitzonderingen na vergeet ik ze
weer snel.
De films, die in mijn lijstje staan, vergeet ik echter nooit. Ze staan in mijn geheugen gegrift. De films, die genoemd staan onder 1 t/m 3, heb ik voor het eerst al
in mijn jeugd gezien. Ze hebben toen grote indruk op mij gemaakt. Daarna nog
vaak opnieuw gezien en ze blijven mij boeien. De films, genoemd onder 4 en 5,
spelen op het Franse platteland. Kennelijk fascineert deze omgeving mij.
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Tot zover de inleiding. Nu mijn top 5. Wat heeft mij in deze films vooral getroffen?
1. Le Salaire de la Peur (Henri-George Clouzot; Fr-It; 1953)
Deze Frans-Italiaaanse actiefilm,
geschreven en geregisseerd door
Henri-George Clouzot, is gebaseerd op
het gelijknamige boek van George
Arnaud uit 1950.
In Nederland is de film uitgebracht onder
de titel Het loon van de angst en in
Engelstalige landen als The Wages of
Fear.
Hoewel deze film in een woestijngebied in
een niet nader genoemd land in
Midden Amerika speelt, is hij opgenomen
in het zuiden van Frankrijk.

Het verhaal is eenvoudig.
In de woestijn staat een oliebron in brand. Het vuur kan alleen worden bestreden
door omliggende rotsen tot ontploffing te brengen. De oliemaatschappij huurt
voor $ 2000 per man vier chauffeurs in, die twee vrachtwagens met het benodigde zeer explosieve nitroglycerine naar de brandende oliebron moeten brengen.
Uiteraard gaat de af te leggen route door bergachtig, zeer verraderlijk terrein. De
vier chauffeurs, die deze levensgevaarlijke klus gaan klaren, hebben wanhopig
geld nodig en zijn bereid om hun leven in de waagschaal te stellen.
De film volgt de chauffeurs in hun hachelijke avontuur. Via interacties tussen de
hoofdpersonen en flashbacks komen we achtergronden en motieven van de
chauffeurs te weten.
Dank zij een subliem scenario en goed camerawerk is de film 155 minuten lang
ijzingwekkend spannend. Time Magazine: ―One of the greatest shockers of all

20
time‖. Clouzot verwierf zich met vooral deze film de reputatie van de ―Franse
Hitchcock‖. M.i. doet dat zijn kwaliteiten tekort.
De chauffeurs werden gespeeld door Yves Montand, Folco Lulli, Peter van Eyck
en Charles Vanel.
De film won in 1953 de Grand Prix van het festival in Cannes (voorloper van de
Gouden Palm) en de Gouden Beer op het festival van Berlijn. In 1955 volgde
nog de BAFTA Award (British Academy of Film and Television Arts).
2. Otto e Mezzo (8 1/2) van regisseur Frederico Fellini (1963; It-Fr)
Hoofdpersoon in deze film is
Guido, een succesvol filmregisseur, gespeeld door Marcello
Mastroianni. Na zijn laatste grote
filmhit probeert hij in een kuuroord
even pauze te nemen om na te
denken over een nieuwe film. Maar
de mensen om hem heen
(echtgenote, maîtresse, acteurs,
producenten, medewerkers) gunnen hem geen rust en eisen een
volgend succes.
Echter, Guido ziet het even niet meer zitten. Hij is in de war en wordt in zijn gedachten heen en weer geslingerd tussen huidige situatie, gebeurtenissen uit zijn
verleden en ongebreidelde, vaak bizarre fantasieën. Vooral de vele vrouwen, die
hij heeft lief gehad en vervolgens weer heeft verlaten, spelen daarin een belangrijke rol.
Deze magistrale film over een filmregisseur en zijn werk is grotendeels autobiografisch hoewel we vermoedelijk wel nooit zullen weten wat werkelijkheid is en
wat fantasieën zijn. Ook in de film zelf lopen werkelijkheid en fantasie gecompliceerd door elkaar.
De hele film is een feest voor het oog en een waar spektakel. Een voortdurende
mengeling van emoties. Soms ontroerend en bizar. Om te lachen en om te huilen. Genot en straf. Hoop en verdoemenis.
Prachtige - vaak speelse maar zeer gecompliceerde - cameravoering. De camera danst en zweeft mee met de gebeurtenissen.
De soundtrack is onverbrekelijk verknoopt met de beelden en gebeurtenissen.
De composities van Nino Rota, die zoveel films van Fellini van passende muziek
heeft voorzien, zijn typisch Italiaans maar magisch en eindeloos prachtig.
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Een vraag is wat de titel van de film, 8 1/2, eigenlijk betekent. Verwijst deze titel
naar de maat van de hoed van Mastroianni (lees: Fellini) of naar het aantal films,
dat Fellini heeft gemaakt?
Otto e Mezzo heeft veel internationale prijzen gewonnen, waaronder de Oscar
voor beste buitenlandse film.
3. The Day of the Jackal van regisseur Fred Zimmermann (1973; VK)
The Day of the Jackal is de verfilming van een boek van Frederick Forsyte uit 1971 met dezelfde titel.
De Jakhals is de schuilnaam van
een Engelse huurmoordenaar
- op een kille maar pakkende
manier gespeeld door Edward
Fox - , die door de OAS wordt
ingehuurd voor een moordaanslag op generaal Charles De
Gaulle.
De OAS (Organisation de l‘Armée Secrète) was een organisatie
van Franse ex-militairen, die zich
met o.a. bom- en moordaanslagen verzette tegen de voorgenomen onafhankelijkheid van Algerije. De acties van de OAS culmineerden op 22 augustus 1962 in
een mislukte moordaanslag op
De Gaulle in een voorstad van
Parijs.
Het boek van Forsyte en de gelijknamige film van Zimmermann
geven een fictieve versie van
deze moordaanslag.
De kwaliteit van de film zit vooral in het gedegen scenario, dat de gebeurtenissen in het boek van Forsyte nagenoeg op de voet volgt. Vrijwel de gehele film is
gewijd aan de voorbereidingen, die de huurmoordenaar treft, om de aanslag te
plegen met 100% kans op succes en op zodanig wijze dat deze scherpschutter want dat is zijn methode - na de aanslag onopgemerkt kan wegkomen.
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We zien dat de Jakhals zich met groot vakmanschap op een slimme manier diverse identiteiten en bijbehorende paspoorten verwerft, ingenieuze maar treffende vermommingen verzorgt, zijn noodzakelijke reizen door diverse Europese
landen organiseert en een speciaal, uiterst precies scherpschuttersgeweer laat
maken. In zijn laatste vermomming in de film, als oorlogsveteraan met één been,
strompelt de Jakhals met het gedemonteerde geweer in een kruk dwars door de
strenge politiecontroles naar een woning binnen schootsafstand van de plaats
van de voorgenomen aanslag.
Om het extra spannend te maken zien we in een tweede parallelle verhaallijn
hoe een politie-inspecteur toch lucht krijgt van de voorgenomen moordaanslag.
Deze inspecteur komt de Jakhals steeds dichter op het spoor. In een spannend
kat-en-muis spel weet de Jakhals, gebruikmakend van zijn grote arsenaal aan
identiteiten en vermommingen, steeds te ontkomen. Uiteindelijk kan de inspecteur op het laatste moment het finale schot toch nog verijdelen.
Zimmermann heeft de politieke thriller van Forsyte m.i. uitmuntend verfilmd. De
film is van begin tot eind super spannend en angstwekkend realistisch.
The Day of the Jackal werd in 1974 voor diverse internationale prijzen genomineerd - o.a. een Oscar voor de best gemonteerde film - en won een BAFTA
Award, eveneens voor beste montage. De film is ook nu nog steeds fantastisch
om te zien. Onbegrijpelijk is dat de film geen kassucces is geweest. Vermoedelijk omdat er in de cast een steracteur ontbrak.
Een remake in 1997 - met een geheel andere verhaalstructuur - van regisseur
Michael Caton-Jones, nu wel met steracteurs als Bruce Willis. Richard Gere en
Sidney Poitier, haalt het niet bij de versie van Zimmermann en was dan ook verliesgevend.
Jean de Florette/Manon des Sources van regisseur Claude Berri (1986; Fr-It)

Dit tweeluik van regisseur Claude Berri is
mijn absolute favoriet.
De films zijn gebaseerd op een roman
van Marcel Pagnol, die
in 1953 zelf een zwartwit versie - dus de oerversie - regisseerde.
Maar hier blijkt dat een
remake succesvol kan
zijn want de films van
Berri zijn onvergetelijk.
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Het verhaal is eigenlijk een draak. Kern van het verhaal is de strijd - nagenoeg
op leven en dood - om een waardevolle natuurlijke waterbron.
Een gebochelde onderwijzer - genaamd Jean Cadoret; gespeeld door Gérard
Depardieu - uit de grote stad erft een boerderij in een afgelegen dorp in de Provence. Samen met vrouw en dochtertje verhuist hij naar zijn nieuwe woonplaats
om het totaal vervallen boerenbedrijf nieuw leven in te blazen. Jean heeft in zijn
boeken gelezen hoe hij dat moet doen. Kansloos natuurlijk!
Nadat Jean met veel moeite het verkrotte boerderijtje enigszins bewoonbaar
heeft gemaakt begint hij op basis van zijn boekenwijsheid met zijn agrarische
activiteiten. Een poging pompoenen te kweken mislukt door het ontbreken van
voldoende water in de gortdroge Provence. Maar de ex-onderwijzer blijft optimistisch en doet opnieuw een poging zijn bedrijf op te bouwen, nu met het fokken
van konijnen. Maar omdat konijnen sla moeten eten om op gewicht te komen
gooit het droge klimaat opnieuw roet in het eten.
Een waterbron kan uitkomst brengen en Jean gaat op zoek naar de bron, die
zich naar verluid op zijn grond moet bevinden. Bij een poging de bron met explosieven vrij te maken komt hij om het leven.
Wat Jean niet wist - en zijn dochtertje wel - is dat de lokale grootgrondbezitter
Cesar Soubeyran (Yves Montand) samen met zijn wat domme neef Ugolin
(Daniel Auteuil) de bron van Jean onklaar heeft gemaakt. Aldus wilde hij diens
bedrijf laten mislukken en voor weinig geld de grond - en daarmee de bron - kopen. Beide schurken zijn dus ook verantwoordelijk voor de dood van Jean.
In deel 2 van het tweeluik, dat zich een jaar of 15 later afspeelt, neemt de dochter (Emmanuelle Béart) wraak.
Kortom: de plot heeft wel wat van een soap maar het tweeluik vertelt ons in
prachtige filmtaal een geloofwaardig verhaal over diepgewortelde gevoelens en
strevingen in een afgelegen en gesloten agrarische gemeenschap.
Beide films behaalden in 1987 en 1988 een indrukwekkend aantal nominaties en
prijzen.
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5. La Vie Moderne van regisseur Raymond Depardon (2008;
Fr)

Natuurlijk heb ik op mijn lijstje van
favorieten ook een documentaire
gezet. Verwar de bovengenoemde film overigens niet met de gelijknamige speelfilm uit 1999 van
Laurence Ferreira met in de
hoofdrol Isabelle Hupert.
De documentaire van Depardon gaat over het schrale bestaan van een aantal
boerenfamilies in het middelgebergte van de Cévennes. Depardon heeft deze
families in hun bedrijven en vooral in hun leven gedurende enkele jaren gevolgd,
op het ritme van de seizoenen bezocht, gefilmd, geportretteerd en geïnterviewd.
Hun toekomst als kleine boeren op arme grond is somber. De bedrijven zijn kwijnend, families trekken weg, de armoe van de achterblijvers groeit. Het leven is
uitzichtloos.
Depardon groeide zelf op het platteland op, kent de zorgen van zijn hoofdpersonen en weet ondanks de aanvankelijke argwaan en achterdocht hun vertrouwen
(deels?) te winnen. Toch tonen de geïnterviewden zich meestal stug en kijken zij
langdurig zwijgend strak voor zich uit. Depardon laat de camera dan gewoon
draaien. De camera vertelt dan genadeloos het verhaal. Soms zijn er spontaan
heftige ontboezemingen. Ook tegenstellingen tussen familieleden komen aan
het licht.
Ondanks een speelduur van 90 minuten en lange scènes, waarin weinig of niets
gebeurt, blijft de film boeien.
Tijdens het filmfestival te Cannes in 2008 kreeg La Vie Moderne minutenlang
een staande ovatie. Het zou mij niet verbazen als deze spontane waardering
mede werd gevoed door een gevoel van schaamte. Want wat doet Frankrijk met
haar platteland?
Fred Boeré
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IBC RAI Amsterdam

Ik heb het er al eens
eerder over gehad: de
grootste beurs op video-, film-, en audiogebied die jaarlijks in
de RAI te Amsterdam
gehouden wordt, de
IBC. Voor ons dus
eigenlijk ―om de hoek‖.
En last but not least,
als je je vóór 17 augustus registreert
(gratis) op de IBC site,
dan heb je vrije gratis
toegang op alle beursdagen, met uitzondering van de eerste dag, de 8 e september dus. Daarna kost het entreekaartje € 60,-.
Deze beurs is dé snoepwinkel voor de serieus geïnteresseerden met name in de
videohobby. Daarnaast is er ook alles te vinden op audio gebied, vooral daar
waar audio en video/film elkaar kruisen. Maar ook alle aanverwante zaken zoals
dolly‘s, jibs en cranes, steadycams, accessoires voor camera‘s, video montagesystemen, monitoren, mixers, microfoons. ....enz. enz. Teveel om op te noemen.
Voor het grootste gedeelte is deze beurs toegespitst op de professionele markt,
maar zeker is ook gedacht aan de consumermarkt, waar de serieuze amateur
videofilmer toe behoort. Mocht je overwegen om er heen te gaan, dan raad ik
dringend aan om van tevoren de plattegrond (Exhibition Floor Plan) te downloaden, maar ook de lijst van deelnemende bedrijven. Dan zul je zien dat je keuzes
moet maken. Want om alles te kunnen bekijken, daar is de tijd te kort voor.
Waarschijnlijk zullen veel zaken niet eens onze interesse hebben. Zelf ga ik er
meestal drie dagen heen om datgene te kunnen zien en bekijken wat mij interesseert. Dus je bent gewaarschuwd :) Overigens mag er gewoon gefilmd worden
als je dat zou willen. Dit jaar over weeg ik om mijn (kleine) handcamera mee te
nemen........
(Roland Turba)
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Een avond geluidsrestauratie
Juist op de avond dat Bert een presentatie gaat geven van het programma
IZotope RX waarmee o.a. oude krakende opnames en ongewenste nevengeluiden geëlimineerd kunnen worden, zit
mijn buis van Eustachius verstopt.
Als ik ,zoals te doen gebruikelijk,
mijn kopje koffie met koekje blikrichting projectiescherm verorber, word
ik erop attent gemaakt dat er achter
mij iets gaande is.
Mij omdraaiend, zie ik dat Gerard de
Voorzitter met enkele bestuursleden
aan een lange tafel zit en begonnen
is met de extra ledenvergadering.
Officieel moet een aantal stukken
nog goedgekeurd worden over 2010
en 2011.
De huishoudelijke mededelingen zijn
onontbeerlijk:
N.a.l.v. de informatie-avond van 14
dagen geleden hebben zich 2 belangstellenden gemeld: Ruud Sint
en Gerard Gleijm! Hartelijk welkom!
Herman en Katarina en Anne en
Kees hebben bericht van verhindering gegeven.
Met een schriftelijke verklaring van
de kascontroleurs Roland en Peter
zijn we het eens. Nadat er nog wat
vragen zijn beantwoord, en de penningmeester en het bestuur gedechargeerd zijn, is het woord aan
Bert.

Op verzoek van Bert heeft een aantal leden hun laptop meegenomen.
De benodigde software is door hem
aangeleverd en zo kunnen zij tijdens
de rit meedoen.
Om de diverse bewerkingen goed
op het scherm te kunnen volgen,
wordt het zaallicht sterk gedimd.

Bert heeft de clubmicro ter hand
genomen en introduceert zijn programma van de avond.
Met behulp van het programma
IZotope RX, dat is gemaakt door
een aantal jonge Amerikaanse ingenieurs, kunnen storende geluiden
worden verwijderd.
Dat het programma heel goed werkt
is indertijd gebleken toen Bert het bij
de soapfilm van een van de Noordhollandse videoclubs behorende
zeer slechte geluid ―storingsvrij‖
maakte.
Ogenschijnlijk een fluitje van een
cent, doch in werkelijkheid heeft hij
daar 6 weken aan gewerkt!
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pagina 27 van uw Beeldspraak, lukt
mij niet.
Bert zegt toe t.z.t. hierover nog eens
uitleg te geven in ons blad.
Dit alles gaat mijn pet te boven.
Namens ons allen complimenteert
de voorzitter Bert voor zijn presentatie en overhandigt hem een cadeaubon.
Vervolgens worden we herinnert
aan de clubavond over 14 dagen.
Terwijl ik mijn neus dichtknijp en
hevig pers om de eerder genoemde
verstopping te verwijderen, verwijdert onze docent van de avond ter
plaatse diverse misgegane geluidsopnames .
Ik noem er een paar:
 de tikken in een oude grammofoonplaat
 brom- en pieptonen
 clippende digitale opnames
 gaten in het geluid
 ruis
Wonderbaarlijk!
Dit alles klip en klaar technisch uit te
leggen en toe te vertrouwen aan

De bedoeling is dat de gevormde
werkgroepen verslag doen van de
stand van zaken voor wat betreft de
opdracht ―Cultureel Erfgoed-Noord
Holland‖. De werkgroep speelfilm
en een van de werkgroepen documentaire kan daaraan voldoen.
Tijdens de komende maanden zal
een tweede, en misschien zelfs wel
een derde werkgroep documentaire zich beraden. Omdat daarmee de
avond nog niet gevuld zal zijn, worden onze twee nieuwe leden gevraagd om een van hun films mee
te nemen.
Ook enkele andere leden bieden dit
aan en alles zal dus ―reg kom‖.
Welaan ….
Kees neemt in de pauze de microfoon ter hand en vertelt dat hij sinds
kort de nieuwe voorzitter van de
NOVA is. Applaus!
Dat houdt o.a. wel in dat hij
voortaan voorwoordjes zal moeten
gaan schrijven! Trots vertelt hij dat
er aanstaande zaterdag in het programmaboekje van het NOVA 1minuut Film Festival in De Jansheeren in Heemskerk zijn eerste
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proeve van bekwaamheid staat.
Hij belooft ook dat hij openingsfilms
voor NH‘63 zal blijven maken. Wij
krijgen vanavond de première voor
zaterdag te zien.
In ca 3 minuten flitsen jaartallen,
namen, cijfers, klokken en andere
tijdsaanduiders over het scherm.
Een wervelende show. Applaus.

1-minuut festival te komen en er
een gezellige dag van te maken.
Dan gaan de opruimploegen weer
aan de gang en een half uurtje
later staat de zaal weer spik en
span!
Tekst en foto‘s: Piet van Eerden

Gerard roept iedereen op naar het

“Zo gepiept” wint NOVA 1-minuut Filmfestival
Uit heel Nederland kwamen deelnemers en bezoekers op
zaterdag 14 mei naar Heemskerk om naar 73 1-minuutfilms
te kijken. Maar voordat NH‘63 voorzitter Piet van Eerden
iedereen welkom kon heten en Kees Tervoort, de kersverse
nieuwe NOVA-voorzitter het NOVA 1-minuut Film Festival
zou openen, moest er nog wel het een en ander gebeuren.
net (de vorige NOVA-voorzitter),
Kees Tervoort (de nieuwe NOVAvoorzitter), Huib Steenkuijl

Om 10.30 uur flitste de openingsfilm
over het scherm en aansluitend
heette Piet van Eerden de ca 100
aanwezigen welkom met in het bijzonder Jan en Mary Dekker (erelid),
Arie en Ella de Jong (ere-lid), Ruud
van der Horst en partner Marga Cor-

(penningmeester NOVA|), Emile de
Gruijter en partner Margot secretaris
NOVA) en Co Vleeshouwer
(Kunstfactor).
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De nieuwe NOVA-bestuursleden
Mat Gerritsen en Henk Siekmans
konden i.v.m. ziekte helaas niet
aanwezig zijn. Erelid Jan Essing
moest verstek laten gaan i.v.m. een
UNICA-vergadering ergens in de
wereld.
Kees Tervoort, lid van de TD NOVA,
bestuurslid van NH‘63 en recent de
nieuwe voorzitter van de NOVA,
vond het een eer om het NOVA-1
minuut Film Festival officieel te mogen openen.
Hij was blij dat dit ludieke festival dit
jaar weer door kon gaan. Vorig jaar
waren er helaas te weinig deelnemers en moest het festival worden

Bij monde van Kees Tervoort maakte het nieuwe bestuur van de gelegenheid gebruik Ruud van der Horst
te bedanken voor het vele werk dat
hij, eerst als penningmeester en
daarna als voorzitter, voor de NOVA
heeft verzet.
In een ludieke speech met als thema de schaaksport, noemde hij
Ruud een super grote hoofdpion die
vooruit liep op de ‗troepen‘ . Vervolgens overhandigde hij als dank voor
dit alles een unieke zwarte pion.

afgelast.
‗Nu gaan we naar 73 films kijken!‘
Onderbroken door een koffiepauze,
werden de 73 films achter elkaar
vertoond. De jury, bestaande uit
Willemien Rotteveel, Vladimir Murtin
en Ben Teeninga, kreeg tussen 2
films door 1 minuut om aantekeningen te maken en moest in de lunchpauze bepalen welke 16 films de
beste waren.
De films waren allen op harddisk
gezet en werden vlekkeloos vertoond.

Ruud bedankte voor het gebaar en
wenste het nieuwe bestuur de komende tijd heel veel succes.
De jury had ondertussen de 16 beste films geselecteerd en er werden
voorbereidingen getroffen voor de
loting waaruit tevoorschijn moest
komen in welke volgorde de films
vertoond gingen worden. De 16
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beste films:
Verleiding (Gerard Even), Laatste
wil (de Keizer & Franken), Zo gepiept (Suzan Lagrand), Anno (Han
van der Stok), Hangende liefde (Pim
Grooff), Een sterk staaltje (Henk
Boose), Oeps (Fontyn, Heijboer en
Demouge), Beet (Pothoven, Peijnenburg en Vermeeren), De fiets

Het publiek bepaalde - middels zitten en opstaan - wie uiteindelijk
gingen strijken met de prijzen.
Het werd een spannende finale
waarin Zo gepiept met de 1e prijs,
De fiets met de 2e prijs en De dagen
en Laatste wil met beide een 3e prijs
zegevierden.
De jury had een zware taak gehad
om de eerste ―schifting‖ te maken.
Zij hadden ook bepaald dat de 1e en
2e prijs uitstekend geschikt zijn om
ons land te vertegenwoordigen tijdens de World One Minute Moviecup in Luxemburg!

(Pieter Slotboom), Talking Heads
(Jaap Smids), Ohlala (C.J. Visser),
De foto (werkgroep Piet van Eerden), Er waren eens (Carel van der
Wijngaard), De dagen (Harm Tersteeg ), Balletje balletje (X. Bloem)
en Inburgeren (Paulien van den
Tempel en Wil Baks).

Willemien, Vladimir en Ben luisteren naar de
complimenten van voorzitter Piet van Eerden

Tijdens de respectievelijke lotingen
werd er assistentie verleend door
een aantal jeugdige bezoekers.
Jesse Boer was de jongste, maar
deed het voortreffelijk!

De crew van Zo gepiept neemt hun prijs in
ontvangst
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Pieter Slotboom ontvangt bloemen voor De
fiets

De deelnemers halen na afloop hun oorkonde en film op bij de gastvrouw en gastheer

Piet van Eerden
Niek van Oostenbrugge (l) neemt de 3e prijs
voor Laatste wil mee voor de makers en
Franka Stas en Harm Tersteeg nemen hun
prijs voor De dagen in ontvangst

Om 17.00 uur is het filmfeest afgelopen. Veel complimenten voor de
organisator FFA NH‘63.
Volgend jaar organiseert NOVANoord het NOVA 1-minuut Film Festival, maar eerst gaat ieder rechtgeaard NOVA-lid naar Hengelo waar
op 5 en 6 november het NOVA Film
Festival zal worden gehouden in het
RABO-theater.

Foto‘s: Herman Ottink en Peter van Eerden

32

Agenda “Velsen & omstreken”
26 mei
9 juni

: stand van zaken NH‟63-opdracht “Cultureel Erfgoed” en films van leden
: slotavond met Cine-buffet.

20 tot 28 aug. : UNICA in Luxemburg.
1 september : een filmclub op bezoek met een filmprogramma.
15 september : werkavond “Even voorstellen”.
25 september : 3e Nationaal speelfilmfestival Sneek.
29 september : jurering films “Cultureel Erfgoed” door een jury “Van buiten”.
13 oktober

: in de hoofdrol: ………..

27 oktober

: stand van zaken project: “Even voorstellen”.

5 en 6 nov. : NOVA Film Festival (RABO theater, Hengelo).
10 november : analyse van enkele films uit het NOVA-lesboek: “Filmanalyse op maat”
o.l.v. Niek Mannes.
24 november : werkavond.
27 november : NH‟63-opdrachtfestival: “Cultureel Erfgoed”(De Jansheeren, Heemskerk).
8 december : ……...
22 december : slotavond.

Prijzen 1-minuut Film Festival

