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Ik heb mijn rib weer terug en eigen-
lijk is dat slechts nieuws. Wellicht 
vraagt u zich af het waarom van 
deze ingreep. Wel, dat ga ik u eens 
haarfijn uitleggen. 
Toen vorig jaar tijdens de Unica in 
Bulgarije het programma van 2013 
in Korea werd gepresenteerd, kreeg 
Bouke, u kent hem wel, het lumi-
neuze idee om na het Unicapro-
gramma een korte rondreis naar 
China te maken onder het motto: 
’we zijn er toch bijna.’ Bouke sleu-
telde met hulp van Wereldcontact-
reizen een programma in elkaar 
met een gunstige prijs/kwaliteits-
verhouding. Uitgaande van 2 perso-
nen echter toch nog een stevige rib 
uit mijn lijf. 
En toen kwam het slechte nieuws 
van de UNICA organisatie dat  
Korea zich teruggetrokken heeft en 
is men koortsig op zoek naar een 
locatie in Midden-Europa. Geen 
China dus en derhalve geen rib uit 
mijn lijf. 
 

Geen rib weg en een pet erbij. 
Weer zo’n cryptische omschrijving 
die enige uitleg behoeft. 
Op 21 februari 2010 was Bart Wes-
terkamp onze ’reddende engel’ toen 
hij het penningmeesterschap over-
nam van de plotseling vertrekkende 
Vera Bouwer. Tegelijkertijd kreeg 
Bart steeds meer werk bij het opzet-
ten van zijn eenmanszaak en zoals 
te doen gebruikelijk: ”het werk gaat 
voor het meisje.” 
’Het meisje’ kreeg het steeds moei-
lijker, betalingen werden vertraagd 
en de goedkeuring van de kascon-

trolecommissie bleef een enkele 
keer uit. Het werk voor de zaak 
bleef maar stijgen en ’het meisje’ 
leed in stilte verder. 
Deze stilte moest een keer doorbro-
ken worden en bij gebrek aan ande-
re kandidaten dwarrelde de redden-
de engel neer op de schouder van 
de voorzitter. Deze persoon, zonder 
eigen zaak en betaald door de Ne-
derlandse Staat, kon geen weer-
stand bieden aan deze prachtige 
engel en sloot haar in zijn hart. 
Met hulp van zijn vrouw Ank ver-
wacht hij dat deze klus geklaard kan 
worden, uiteraard zonder alle ande-
re werkzaamheden te verwaarlo-
zen. Kwestie van slim plannen. 
En zo worden vanaf 17 januari 2013 
de penningen van onze bijna 50-
jarige vereniging weer beheerd door 
een persoon die in lang vervlogen 
tijden zijn sporen op financieel ge-
bied reeds bewees. 
Twee petten dus, zolang de voor-
raad bestuursleden beperkt blijft. 
 

Ik noemde het al even terloops: Vi-
deofilmer Velsen bestaat in 2013 
vijftig jaar, om precies te zijn op 17 
oktober. 
Kees Tervoort heeft daartoe een 
facebookpagina gemaakt, die regel-
matig van nieuws wordt voorzien en 
evenzoveel keren wordt ’geliked’. 
Nadere informatie vindt u elders in 
dit zeer fraaie clubblad, dat al weer 
vele decennia gemaakt wordt door 
onze ere-voorzitter Piet. 
Waarvan acte ! 
 
Uw voorzitter. 

 

Uit de hamer geklapt 
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Omzien naar 1988 ..… 
‘De Velsense poppenkast‘ 

 
Uit Beeldspraak 1988-3 

 
Op 22 mei 1940 wordt Valentin Teu-
cher in Dresden geboren. Zijn moe-
der noemt hem vanaf het eerste 
moment Tino en dat is zo gebleven. 
 
In 1957 verhuist Tino naar West-
Duitsland, kan een baan krijgen en 
gaat na zeven jaar hard werken 
voor het eerst op vakantie naar  
IJmuiden. Daar ontmoet hij een aar-
dig meisje en trouwt met haar. Zij 
krijgen een zoon en een dochter. 
 
Sinds 1969 heeft hij in compagnon-
schap een eigen tegelzetbedrijf. 
 
Voor zijn ontspanning fotografeert 
Tino,  eerst alleen de kinderen, 
maar allengs legt hij zich toe op het 
maken van kunstfoto´s. 
Een definitie van wat hij bedoelt met 
kunstfoto’s is moeilijk te geven 
 
In 1980 leest hij in de krant dat er in 
Velsen een filmclub bestaat. Aange-
zien hij tot op dat moment met  
filmen niet verder is gekomen dan 
het aan elkaar plakken van de film-
rolletjes, besluit hij zich als lid aan 

te melden, hij wil nu echt leren fil-
men.  
De eerste kennismaking bestaat uit 
het kijken naar een poppenkast-
voorstelling! 
 
Enkele leden hebben een verhaaltje 
met dialogen bedacht en spelen dat 
als oefening voor met poppen. Het 
komt bij hem nogal vreemd over! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een paar weken later wordt een 
opdracht verstrekt: iedereen doet 
mee aan een feuillefilm. Het lot wijst 
hem als tweede aan en hij moet 
voortborduren (filmen) op het ver-
haal van zijn voorganger 
(Jelle Hilgeman). 

In  ons jubileumjaar kijken we af en toe om naar het verleden. Toen we 
nog jong waren. We andere films dan nu maakten. De club nog veertig 
leden had. We nog geen overvloeiers konden maken. We al blij waren als 
er een autoportier synchroon dicht viel. 
We nog zelf onze films projecteerden en liepen te sjouwen met projecto-
ren, versterkers en projectietafels als we ergens een filmavondje moesten 
verzorgen. Was alles vroeger beter?  
Vandaag de dag nemen we een USB-stickje mee, thats all Folks! 
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Hij koopt zijn zoontje om met een 
ijsje en samen met een clublid filmt 
hij een vervolg op de film. Het resul-
taat wordt goed ontvangen. Helaas 
wordt het derde deel nooit gemaakt. 
 
Bij het zien van de films van de wat 
meer gevorderden, denkt hij vaak 
dat hij zo’n peil nooit zal halen. Hij 
wordt daardoor echter meer en 
meer gestimuleerd en elk jaar tracht 
hij een film te maken. Als iedereen 
dat zou doen zou dat overigens een 
oogst van 25 films opleveren! 
 
Tino vindt dat de hulp die  
individueel en in clubverband wordt 
geboden er toe bijdraagt dat zijn 
filmpeil stijgende is.  
Hij doet altijd mee aan de jaarlijkse 
clubfilm. Meestal bestaat zijn aan-
deel uit het maken van attributen, 
het vervoeren van materialen en het 
maken van werkfoto’s. 
 
In de film “Zolang er mensen zijn” is 
hij de eerste dode. Na afloop wordt 
hem om zijn foto’s gevraagd. Zijn 

antwoord luidt: ‘Heb je ooit een do-
de zien fotograferen?  
 
Tino hoopt dat het vijfentwintigjarig-
bestaan de eerste mijlpaal zal zijn 
en dat de club nog lang zal be-
staan.  
Veel heeft hij gehoord over  
Oostende. Daar gaat de club nu 
heen. Wellicht voor hem de eerste 
in een hele reeks. 
 
Opgetekend door 
 

Jelle Hilgeman 
 
Foto’s: Piet van Eerden 

Van 1998 t/m 2001 werd van elke clubavond een journaalfilm van maximaal 3 
minuten gemaakt. Ver van tevoren werd een van de leden uitgenodigd de opna-
mes te maken en de beelden te monteren. Veelal werd een samenwerkingsver-
band(je) gecreëerd. 
 
Het bestuur stelt voor de komende clubavonden weer zo’n journaalfilm te ma-
ken. Voorlopig tot eind van het jaar en dan te evalueren. 
 
De films uit het voormalige project zijn nu al zeer waardevol voor de geschiede-
nis van onze club! 

  

Wat vandaag gebeurt is morgen geschiedenis 
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Geruime tijd geleden werd ik bena-
derd een cursus te geven voor be-
ginners. Beginners, wel te verstaan 
op het gebied van films maken met 
een videocamera. 
Nu gaat mij op dit gebied geen zee 
te hoog, ook al omdat ik dat al vaker 
had gedaan. 
De cursus zou ook een titel moeten 
krijgen vond men en zo werd het 
motto: 
 
IK HEB EEN CAMERA, MAAR 
WAT DOE IK ER NU MEE ? 
 
De vraag kwam op, moet het een 
theoretische verhandeling zijn, of 
ook praktijk gericht ? 
Besloten werd beide aspecten niet 
uit de weg te gaan, zodat veel opko-
mende vragen gaandeweg zichzelf 
zouden beantwoorden. 
 
Een dag en een datum werden ge-
pland en voorbereidingen getroffen. 
De plaats van handeling werd aan 
alle deelnemers bekend gemaakt, 
met het verzoek geëigende spullen 
mee te nemen zodat er notities ge-
maakt  konden worden, maar ook 
de eventuele camera’s en toebeho-
ren, waardoor ook technische zaken 
besproken konden worden.  Ook 
zou er een zg. “syllabus” worden 
gemaakt als naslagwerk. 
De inleider van het geheel, ik dus, 
was zoals gebruikelijk ruim op tijd 
aanwezig om in de daarvoor ge-
schikte locatie een video-
presentatie mogelijk te maken. 

Chinezen wisten al heel lang 
geleden dat één beeld meer zegt 
dan duizend woorden. 
Toe aan een kopje koffie, trof ik aan 
de bar een aantal mogelijke cursis-
ten aan, welke ik niet direct hierop 
aansprak, omdat ik ze niet als be-
ginnende filmers inschatte. 
 
Na buiten het gebouw nog even 
snel een onvermijdelijk sigaretje te 
hebben gerookt, was ik klaar voor 
de start en riep de van mij bekende 
kreet:       AANVANG ! 
 
Tot mijn niet geringe verbazing liep 
de zaal vol met oudere dames en 
heren, zestigers en zeventigers…  
Sommigen reeds kaalhoofdig, ande-
ren voorzien van wandelstok. 
Wat bleek het geval? Het waren 
voornamelijk oudere medewerkers 
van een goed lopend en bekend 
bedrijf welke een groot aantal werk-
nemers voor de keus had gesteld 
als afscheidscadeau, een PC of een 
videocamera te kiezen  Velen had-
den al een PC, dus vandaar. 
 
Het werd een vooral vrolijke, maar 
ook leerzame dag zo vond men en 
iedereen ging voldaan huiswaarts. 
Er is nooit een terugkomdag afge-
sproken, wel jammer, want nu weet 
de cursusleider niet of er ooit een 
waardevolle filmproductie tot stand 
is gekomen. 
                                                                                               
Uw scribent HermanO 

                            

 

Anekdote: ‘De cursus’ 
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Dat ik de aankondiging las, dacht ik 
iets van in een kraan steady gaan 
met dolly. 
Toen herinnerde ik me dat wipding 
van Cor  tijdens de opnames van de 
1 minuut film. Toen bleek dat de 
tegengewichten slecht drijven. Ze 
liggen nog op de bodem van de 
Hoornse vaart bij Strijkmolen C. 
Er was geen scherm en beamer 
opgebouwd. Na de opening gaf Ge-
rard het woord aan Piet. 
Het aantal filmers met camera was 
gelukkig drie, Margreet, Herman en 
Ruud. 
Margreet op de wipper. 

Herman ging steady. 
 
Ruud zou de mini dolly, die Herman 
Ottink gemaakt heeft, berijden. 
 
Een groepje ging uitlichten. Het 
laatste groepje zou met Bouke het 
geluid verzorgen. Hierbij zou een 
nieuwe microfoon getest worden. 
Gerard vond dat Piet het verslag 
maar moest schrijven. Ootmoedig 
nam ik deze taak op me. Ik was 
toch nog niet aan de beurt geweest. 

Het geluid had zoals altijd weer last 
van brom. De ervaren Bouke moest 
zijn technische kennis flink aanspre-

ken.  

Zo komen ook ongekende talenten 
bovendrijven. Anne is een begena-

digde test roeper.  

Herman en deze steadycam bleken 

niets gemeen te hebben. 

 

Ruud had moedig dit middeleeuws 

martelwerktuig aangetrokken. 

Afgezien van de slechte pasvorm, 

kamt dat ding ook nog met overge-

wicht en slaat de filmer uit het lood. 

 

Verslag 31 januari: ‘Werken met crane, steadycam en dolly’ 
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Maar Ruud lukte het! Hij heeft opna-

mes gemaakt. 

De lichtbakken werden in elkaar 
gezet. Terwijl Piet een kaarsje op 
stak. Je weet het maar nooit met die 
jongelui. Bij kortsluiting had hij nog 
steeds licht. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees verdween en er komt een 
mysterieuze gast. 

Zoals een goed reporter betaamd, 
zoek je de dingen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het zijkamertje trof ik dit merk-
waardige tafereel aan. Ik herkende 
nog net mijn oude slapie Kees. Op 
tafel ontwaarde ik het portret van 
Gandalf. 
Dat werd dus de mysterieuze gast. 

Maar even van dichtbij bekijken. Het 

is duidelijk te zien. 
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Ondanks het bijzondere en buiten-

gewoon goede bouwjaar, Kees het 

begint nu toch wel zichtbaar te wor-

den, de rimpeltjes komen. Die hoe-

ven niet meer getekend te worden. 

Het filmen kon starten. Margreet 
heeft met haar wipper alle standjes 
geprobeerd. Het verhaal van Kees 
was boeiend en leuk. 
Ze werd liefdevol door Cor bijge-
staan. Terwijl Anne de losse eindjes 
bij elkaar hield. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gandalf was niet helemaal gelukt, 
maar Kees kwam er ernstig dicht 
bij. 
Kees droeg het verhaal Koning 
Wurm voor. 
Koning Wurm heeft last van wonde-
re dromen en besluit om al het won-
derlijke te verbieden in zijn rijk. Het 
volk komt in opstand en onthoofd 
hem. De chirurgijn weet zijn hoofd 
in leven te houden door een appa-
raat te maken dat zijn bloed ver-
warmd en rondpompt en zorgt er 
ook voor dat “het staatshoofd” ge-

noeg voedingsstoffen binnenkrijgt. 
De koning pleegt zelfmoord door de 
staart van de kat tussen zijn tanden 
te nemen waarbij hij van de tafel 
valt en er alleen nog maar een plas-
je koninklijk bloed op de grond ligt. 

Nu de dolly testen, dat valt niet 

mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet controleert of het gebrom mis-

schien komt van zich volvretende 

termieten in het tafelblad.  

De meester met al zijn ervaring legt 

uit dat je een plantje moest gebrui-

ken. Hier keek ik van op. Dan krijg 

je met dolly een dieptegevoel. Heen 

en weer ging onze Ruud. Hij kon 

niet genoeg van dolly krijgen. 

Piet wilde nog meer actie van Ruud 

en zijn dolly. 

In vond het wel sneu. Deed die bes-

te Ruud zijn stinkende best. Een 

leuke avond is zo voorbij.  

Tekst en foto’s: 

Bart Westerkamp 
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Over het algemeen mag onze club 
niet mopperen over haar naamsbe-
kendheid in ons filmwereldje. 
 
Of wij ook zo bekend zijn in onze en 
omliggende gemeentes, valt te be-
twijfelen. Daar willen we in ons jubi-
leumjaar verbetering in aanbrengen. 
 
De jubileumcommissie (het bestuur, 
aangevuld met Margreet en Anne) 
heeft een plan van aanpak opge-
steld met activiteiten die tot meer 
bekendheid van Videofilmers Vel-
sen, het 50-jarig jubileum en meer 
aanwas van leden kunnen leiden. 
 
Wat gaan we doen? 

 onze website aantrekkelijker 
maken (meer actuele info, films 
en interviews)    

 

 onze facebookpagina nog aan-
trekkelijker maken 

 

 activiteiten voor de plaatselijke 
filmers aanbieden via de huis– 
aan huisbladen 

 (open podium en casting voor de 
clubfilm) 

 

 brochures en flyers verspreiden 
via de fotohandelaren, biblio-
theek en, last but not least, via 
onze eigen leden 

 

Doe je ook mee? 

  

Open podium 
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Elke twee jaar geeft NH'63 de bij 
haar aangesloten filmclubs 
een opdracht voor het maken van 
een film op een bepaald thema. 
Voor 2013 is het thema: ACHTER 
GESLOTEN GORDIJNEN.  
 
Meestal sta ik ’s morgens het eerst 
op, ogenblikkelijk gevolgd door Ais-
ha, onze poes.  
Als ik niet meteen naar beneden ga, 
begint ze aandacht te trekken. Ze 
gaat me aan zitten kijken, gaat voor 
mijn benen lopen, geeft kopjes, 
springt op mijn toetsenbord, kortom, 
het is iedere ochtend hetzelfde ritu-
eel. Ze wil eten en naar buien. En 
wel in die volgorde! 
 
Uiteindelijk geef ik weer toe en vul 
haar etensbakje uit de voorraadbus 
met de leuke tekeningetjes. Een tel 
later hoor ik de brokjes kraken. 
 
Als ik de gordijnen wil openen, be-
kruipt me iedere ochtend opnieuw 

datzelfde gevoel. Het is een onbe-
hagelijk, doch ook spannend ge-
voel.  
 
Ik kan me niet beheersen en trek 
eerst het rechter gordijn open. 
Niets. 
Dan open ik het linker gordijn. Snel 
speur ik de tuin af. Het heeft ge-
sneeuwd, en op de garage zit een 
grote zwarte kraai.  
 
Ik begin weer adem te halen en doe 
de achterdeur open opdat de poes 
er straks uit kan. Zo wil ze dat. 
 
En toch weet ik het zeker! Op zeke-
re dag zal er ‘iets’ in de tuin liggen 
wat een fantastisch begin voor een 
nieuwe film zal zijn! 
 
Uit: ‘Al revaliderend’ van Piet van Eerden 
 
 

http://youtu.be/o2dfvcbmoHs  
 

 

Achter gesloten gordijnen 

 

 

Kopij Beeldspraak 

Nr Verschijningsdatum Inleveren kopij 

2013-1 28 februari 14 februari 

2013-2 25 april 11 april 

2013-3 12 september 29 augustus 

2013-4 24 oktober 10 oktober 

2013-5 19 december 5 december 

http://youtu.be/o2dfvcbmoHs
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Wat is het geval? 

Veel draadloze microfoons in Ne-
derland gebruikten tot dusver fre-
quenties verspreid over de hele 
UHF-band 470 - 862 MHz. Daar 

komt verandering in.  

Het bovenste deel van deze band, 
de frequenties van 790 – 862 MHz, 
komt vanaf 1 januari 2013 namelijk 
in handen van operators voor mo-
biele telefonie en internet. Vanaf 
dan is het mogelijk dat draadloze 
microfoons die op deze frequenties 
werken storing zullen ondervinden 

of mogelijk zelfs niet meer werken. 

Gebruikt u een microfoon in de fre-
quentieband 863 - 865 MHz dan 
verandert er niets. U kunt dan ge-
woon gebruik blijven maken van uw 

microfoon. Wat te doen? 

Bent u eigenaar, gebruiker of leve-
rancier van draadloze microfoons? 
Dan adviseert Agentschap Telecom 
u om goed na te gaan of uw appa-
ratuur ook risico op verstoring loopt. 
Dat kunt u doen door onderstaande 
informatie tot u te nemen, te kijken 
op (de verpakking van) uw micro-
foon en bij vragen of twijfel of ver-
storing ook bij uw microfoon(s) kan 

optreden contact op te nemen met 
uw leverancier.  U kunt ook onze 
rubriek ‘Vragen en antwoo-
rden’ lezen. Hier vindt u een over-
zicht van vragen die ons over dit 
onderwerp bereikt hebben, inclusief 

de bijbehorende antwoorden. 

Overgangsperiode 

Om de sector de gelegenheid te 
bieden apparatuur te vervangen of 
aan te passen geldt een overgangs-
periode. Deze duurt tot 1 januari 
2016. Microfoons die werken in het 
frequentiedeel 790-862 MHz mogen 
in deze periode nog gebruikt wor-

den. 

Kanaal 63 

Ook kanaal 63 (806 – 814 MHz) 
verdwijnt. Dit is het kanaal dat po-
dia, scholen, kerken en iedereen die 
met een paar zenders door het land 
reist, gebruiken. Zij ‘verhuizen’ naar 
de kanalen 39, 40 en 41 (614 – 638 
MHz). Daarmee komt er tenminste 
evenveel ruimte beschikbaar voor 
draadloze microfoons als op dit mo-
ment het geval is in kanaal 63. De-
ze ruimte is echter niet overal in 
Nederland volledig bruikbaar. Het is 

 
 

Frequenties draadloze microfoons veranderen 

Bent u in het bezit van een draadloze microfoon? Of gebruikt u er wel eens 

een? Bijvoorbeeld voor uw werk of uw hobby? Dan kan het na 1 januari 

2013 zijn dat deze microfoon storing zal ondervinden. Slechte ontvangst 

bijvoorbeeld, of een haperend geluid of ruis. In het ergste geval zal de mi-

crofoon zelfs helemaal niet meer werken. Dat geldt niet voor alle micro-

foons. Op deze pagina leest u welke draadloze microfoons na 1 januari 2013 

storing kunnen ondervinden, wat daarvan de oorzaak is en wat u in dat ge-

val kunt doen.  

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/media-en-omroepen/pmse/verandering-frequenties-draadloze-microfoons/vragen-en-antwoorden-draadloze-microfoons
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/media-en-omroepen/pmse/verandering-frequenties-draadloze-microfoons/vragen-en-antwoorden-draadloze-microfoons
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ruimte die gedeeld moet worden 
met digitale omroep. Van welke fre-
quenties die gebruik maakt, ver-

schilt per regio. 

Beschikbare frequentieruimte 

In de regeling “Regeling gebruik 
frequentieruimte zonder vergunning 
2008” worden nieuwe frequenties 
opgenomen waarin draadloze mi-
crofoons straks ook zijn toegestaan. 
Het nieuwe domein voor draadloze 
microfoons in de UHF band wordt 

daardoor: 

470-556 MHz  
558-564 MHz*  
566-572 MHz*  
574-580 MHz*  
582-588 MHz*  
590-596 MHz*  
598-604 MHz*  
614-637 MHz  
637-638 MHz*  
638-701 MHz  
701-702 MHz*  
702-791 MHz  
791-823 MHz**  
823-832 MHz  

832-862 MHz** 

*   Na opname in de regeling 
“Regeling gebruik frequentieruimte 

zonder vergunning 2008”  

 
**  Tot 1 januari 2016, vanaf 1 ja-
nuari 2013 toenemende kans op 

storing 

Maatregelen 

Aan de sector het advies om goed 
te inventariseren welke frequenties 
de huidige en nieuw aan te schaffen 
apparatuur gebruikt. Als de syste-
men gebruik maken van frequenties 
onder de 790 MHz is er in de mees-
te gevallen niets aan de hand.  
 
Sommige apparatuur kan ook geüp-
datet worden naar dit frequentiege-
bied. Houd in ieder geval rekening 
met versnelde afschrijving van de 
bestaande apparatuur en met de 
eventuele aanschaf van vervangen-
de apparatuur. 
 
Bron: Agentschap Telecom 
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Agenda Velsen & Omstreken 

14 februari : multicammontage-demo door Ed Taylor  
28 februari : resultaten workshop van 31 januari + films van leden 
  2 maart : NH’63-cursus “van verhaal naar scenario” 
14 maart : Open Podium filmers van buiten 
16 maart : NH’63-cursus “commercials maken” 
28 maart : Clubkampioenschap met Rondreisjury 
  5/6 april : Jurering voor NH’’63-festival 
11 april : het maken van een draaiboek en plattegrond voor de opdrachtfilm 
     “Achter gesloten gordijnen” 
21 april : Regiofestival NH’63 in De Jansheeren in Heemskerk 
25 april ;  Analyse “De herinneringen blijven” (non fictie) 
  9 mei : Hemelvaartsdag (geen clubavond) 
11 mei : Nationaal NOVA 1-minuutfestival in Deurne 
23 mei : UNICA-films 2012 onder auspiciën van NH’63 
 6 juni  : slotavond 1 
20 juni : casting voor opdracht “Achter gesloten gordijnen” (extra avond) 
——————————————————————————————————— 
 
12 sept. : stand van zaken NH’63-opdracht + films van leden 
26 sept, : multicammontage-demo door Ed Taylor (ov) 
10 okt. : “In de hoofdrol” 
19 oktober : 50 jaar Videofilmers Velsen in “In de Abeel” 
24 okt. : première opdrachtfilm NH’63 
26/27 okt. : 50 jaar NH’63 met Opdrachtfestival “Achter gesloten gordijnen”in  
    De Jansheeren in Heemskerk 
  7 nov. : nog in te vullen 
9/10 nov. : NOVA FiImfestival 
21 nov. : nog in te vullen 
  5 dec. : Sinterklaasavond (geen clubavond) 
19 dec. : slotavond 2 
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www.oneminutefilmfestival.nl 

  

                 NOVA 1-minuut Filmfestival 2013 

 


