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Fred timmert goed aan de weg.
(clubkampioen en winnaar NH’63 Regiofestival)
Van harte gefeliciteerd!!
Foto: Piet van Eerden
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Uit de hamer geklapt
Het leven zit vol met dilemma’s.
Kan of mag ik in de column van de
voorzitter nu wel of niet schrijven
over de financiën? Uiteraard kan ik
dat aan u uitleggen.
In deze column verwoordt de voorzitter o.a. wetenswaardigheden die
in het bestuur worden besproken en
waard zijn om toevertrouwd te worden aan het papier. Daar kunnen
ook opmerkingen van financiële
aard bijhoren en in dat verband is
het mogelijk dat de werkzaamheden
van voorzitter en penningmeester
elkaar regelmatig zullen kruisen op
deze plaats in de Beeldspraak.
Soms gaat het niet van een leiendakje. Is uiteindelijk de clubrekening
overgeschreven op de nieuwe penningbeheerder, tikt ik drie keer de
verkeerde code in. Het opnieuw
verkrijgen van toegang is bij een
zakelijke rekening een langdurige
klus. Het duurt zelfs zo lang dat er
volop gelegenheid is om een lang
weekje ziek te zijn, compleet met
ziekenhuisopname zoals bij nierpatiënten gebruikelijk is. Op het moment van het ontvangen van een
nieuwe code ben ik ook weer beter.
Hoe mooi kan het leven toch zijn.
Wij hebben ons zelf wijsgemaakt
dat het een voortreffelijk idee is om
de opdrachtfilm van NH ’63 (u weet
wel, die van de gordijnen) ook als
een cadeautje voor ons 50-jarig
jubileum te beschouwen. Dat betekent dat er flink moet worden uitgepakt en dat we daarbij alle leden
nodig hebben.

De taken zijn inmiddels verdeeld. Ik
heb daarbij twee extra taken gekregen: als voorzitter de clubleden voldoende te enthousiasmeren om
toch vooral de film op tijd gereed te
hebben en als penningmeester de
benodigde pegels bijeen te harken.
Hoe eenvoudig kan het leven toch
zijn.
Een enkeling zal zich op dit leesmoment afvragen: waar blijven de tuinperikelen? Daar kan ik kort in zijn,
die zijn er niet. De planten voor de
border blijven nog even in de winkel. Met al die vorst(en) ga ik niet
eerder beginnen dan na 30 april. Ik
neem geen enkel risico!
Mijn hoogtepunten van de afgelopen periode buitelen over elkaar
heen om de eerste te zijn.
Voor de Unica in Fieberbrunn te
lang gewacht om het goedkoopste
partnerhotel te boeken. Nu zitten we
in een fraai pension voor weinig.
Ook een hoogtepunt: meebeslissen
bij het bepalen van de laureaat tijdens de voorjurering van het regiofestival van ZH 12, door samenvoeging de jongste telg van de NOVA.
Mijn vingertje ging weer omhoog
toen gevraagd werd wie er op het
festival de juryrapporten wil voorlezen. Alle films nog een keer gezien
in een ongelofelijke fijne sfeer, een
echt feest derhalve en ik was erbij.
Voor de derde keer stel ik vast: hoe
fantastisch kan het leven toch zijn.
Uw voorzitter,
Gerard Swets
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Omzien naar ...
“Uitwisseling met smalfilmclub De Branding”
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 projectoren, 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!
Niets is zo leuk voor een amateurfilmer om zijn films aan derden te laten zien.
Dat is niet nieuw, dat was al zo in
de “vorige eeuw”.
Een verschil met nu is dat de leden
vroeger als het ware stonden te
trappelen om mee te gaan naar een
andere club en het nu meestal dezelfden zijn die zich opgeven.
Er was echter wel een probleem,
het vervoer.
Vandaag de dag heeft bijna iedereen een auto. In de zestiger jaren
was dat lang niet zo.
Een van die autobezitters was Pim
Schachtschabel, onze clubsecretaris. Hij was altijd bereid te rijden, op
voorwaarde dat we niet al te laat
weer thuis moesten zijn. De volgende dag moest hij weer om half negen op zijn werk bij Hoogovens zijn!
Hij kon in zijn Renault vier man en
hun projectie-apparatuur meenemen naar Den Helder waar zusterclub De Branding haar onderkomen
had.

Dat was me een reis zeg, helemaal
naar Den Helder! Langs het Noordhollandskanaal!
Om zes uur verzamelen bij Pim, de
apparatuur in de kofferbak en bijna
op elkaars schoot op de achterbank.
Het werd een heerlijk avondje films
kijken en commentaar geven en
nemen.
Om half tien begon Pim onrustig te
worden, hij wilde het niet te laat maken.
Maar ja, we hadden nog een paar
films in de aanbieding en de gastheren drongen er op aan dat we ze
lieten zien.
Kortom, om over elven begonnen
we aan de terugreis naar IJmuiden.
Het was mistig onderweg en we
reden “stapvoets” langs het kanaal.
Half twee waren we thuis. Iedereen
was de volgende dag weer op tijd
op zijn werk!
Piet van Eerden
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Werk van oud-lid Jan van der Schoor in museum

Jan van der Schoor tekende voor onze opdrachtfilm “Blik op blik” 4 prachtige
auto’s die met de eenbeeldknop werden opgenomen. Wij stellen de tekeningen
en een kopie van de film graag beschikbaar voor de tentoonstelling.
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Verslag 3 januari: ’Films van Fred Boeré’
De eerste clubavond van 2013 begon met een teleurstelling. We zouden deze avond onze algemene
ledenvergadering houden maar
door het ontbreken van een aantal
stukken werd deze vergadering verschoven naar onze volgende clubavond.
Onze onvolprezen adviseur Piet
had op het laatste moment nog gezorgd voor een alternatief programma. Hij had Fred Boeré bereid gevonden om een aantal van zijn voor
de meesten van ons onbekende
films te vertonen. Fred was ook
nog jarig geweest en beloofde ons
een drankje in de pauze. Ons laatste nummer van 2012 van
“Beeldspraak” werd uitgedeeld,
waarna de avond kon beginnen.
Gerard begon de avond met zijn
bekende “ Nieuwjaarsklets van
Swets” waarop hij het thema:
“vroeger, heden en de toekomst”
had geplakt. Het gaat te ver om hier
dieper op in te gaan, maar hij eindigde met de wens dat we met zijn
allen een fantastische film gaan
maken in het kader van de NH’63opdracht als een soort verjaardagscadeau uit eigen zak
.
Aan ons zieke clublid Tino werd ook
gedacht en we wensten hem op
een mooie kaart alle gezondheid
toe.
Herman en Wil wensten ons via
een bericht een productief jaar toe.

De agenda van dit jaar was ook
weer aan verandering onderhevig
geweest en werd op het eind van
de avond aan de leden verstrekt.
Hierna kreeg Fred het woord. Hij
begon te vertellen dat hij al op zijn
vijfentwintigste lid was van de Haarlemse Smalfilm Liga, meegezogen
door zijn vader, een begenadigd
filmer. Met enige schroom wilde hij
ons een filmpje uit die tijd laten
zien. Na een periode van andere
activiteiten pakte hij de filmhobby
weer op.
Hij begon met het vertonen van vier
reclamefilmpjes die hij had samengesteld uit een aantal van zijn bekende films. Vervolgens liet hij de
film “Baba Yeta” zien met mooie
beelden uit de savannen van Kenia
met opnamen van prachtige wilde
beesten.

De beloofde film uit 1970 kwam
hierna aan bod, “Mexico” genaamd,
een vakantiefilm. Na afloop vroeg
Piet zich af hoe hij in die tijd de
mooie getoonde overvloeiers maak-
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te. Dit was toen wel mogelijk maar
vergde nogal wat techniek van de
camera. Fred gaf ruiterlijk toe dat hij
waarschijnlijk bij het overzetten van
de film op DVD via de computer
deze overvloeiers had gemaakt.
De volgende film was “Cantilena”
die ging over de restauratie van het
“Knipscheer” kerkorgel in Zandvoort. Het was een mooie weergave
van de restauratie afgewisseld met
beelden van het concert na de restauratie. Een prachtig document van
deze voor het orgel en zijn luisteraars belangrijke gebeurtenis.
Als laatste film voor de pauze was
“Canto Ostinato” , een ingekort deel
van een registratie van een orgelconcert, gecomponeerd door Simeon Ten Holt, en voor orgel bewerkt
door organist Aart Bergwerff met
zang en dans van de Derwisjen van
Kardelen. Een duizelingwekkende
vertolking van dit bekende stuk. De
vier dansers waren in een soort
trance en tolden door tot het eind
van het stuk, zeer bijzonder.

Er werd ook bij gezongen door één
van de dansers, hetgeen na afloop
de woede opwekte van de organist
omdat dit niet was afgesproken en

hij dit niet had kunnen zien en horen.
Daarna was het pauze en werden
we getrakteerd op het drankje van
Fred en de halve warme, “hete”,
rookworst die Marijke ons presenteerde.
Na deze pauze vertoonde Fred een
gedeelte van een multicam concertregistratie van “De Muzikale Karavaan” door het Haarlems Symfonisch Blaasorkest o.l.v. Matthijs
Broers met de theatergroep Rast.
Zij voerden een stuk op van een
Turkse componist dat gebaseerd
was op het verhaal van de
Odysseus genaamd “Olbyses”. De
delen “Droom”, “De Sirenen” en
“Ach Istanbul” werden vertoond.
Achteraf had Fred een synchroniteitsprobleem bij de montage omdat
hij ook gebruik wilde maken van de
opnames tijdens de repetities en de
opnames bleken niet synchroon te
lopen.
Margreet en Katerina kwamen daarna aan de beurt. Helaas viel het
geluid weg bij de film van Margreet
over Piet Parée met de musical
“Pluk redt het Tortelduin”. Katerina
haar DVD werd niet herkend door
de speler dus haar film kon ook niet
worden vertoond. Beiden zouden er
naar kijken en de volgende clubavond gaan we opnieuw een poging
wagen.
Fred nam de draad weer op en
vroeg ons kritisch te kijken naar zijn
film in wording “De opmerkelijke
geschiedenis van Galaxidi”, een
Grieks havenstadje dat de overgang
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van zeilvaart naar stoomvaart niet
heeft kunnen maken.
De kritiek werd na afloop gegeven
en Fred was er zeer blij mee.
Fred werd hierna hartelijk bedankt
door Gerard en beiden bedankten
Bouke voor de prima projectie.

die hij bedacht had naar aanleiding
van de exercitie die op de slotavond
was gedaan.
Na het opruimen keerde iedereen
voldaan weer huiswaarts.
Ruud Besjes
(foto’s vanaf het scherm: Piet van Eerden)

Piet beloofde ons de volgende clubavond te trakteren op twee verhalen

“Open podium” een flop

De oproep in de krant, de flyers neerleggen bij de fotohandel, de bibliotheek,
enz., heeft zeggen en schrijven 1 bezoeker opgeleverd! Een regelrechte flop
dus.
Willen we er in ons jubileumjaar nieuwe leden bij krijgen, en dat willen wij, dan is
een oproep aan de eigen leden om een donateur of aspirantlid in de eigen familie- of kennissenkring te zoeken, een beter plan.
Wie meldt zich als eerste?
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Verslag 28 februari: “Resultaten workshop 31 januari
+ films van leden
Opening
Voorzitter Gerard Swets opent de
avond met een felicitatie voor Anne
Stavinga wegens het heugelijke feit
dat Anne 25 jaar lid is van Videofilmers Velsen. Onder het motto dat
“de eerste stappen zijn gezet” ontvangt zij een fraaie plastiek met
inscriptie.

Het kunstwerkje toont twee figuurtjes halverwege een trap, die naar
een onbestemde top leidt. Anne is
blij verrast.
Vervolgens verwelkomt de voorzitter Tino Teucher, die na een afwezigheid van enkele maanden wegens gezondheidsredenen nu gelukkig weer in staat is om de clubavond te bezoeken. Tino bedankt
de club voor het getoonde medele-

ven en trakteert vanavond op
een rondje.
Piet memoreert het doel en de aanpak van deze workshop.
Het doel was om een aantal oefeningen te doen met de bewegende
camera, waarbij de camerabewegingen werden ondersteund
met hulpmiddelen als een jib, een
steadicam en een dolly.
Met wat praktische ervaring zouden
we mogelijkheden, moeilijkheden en
beperkingen van het gebruik van
dergelijk gereedschap beter leren
kennen.
Als operators van deze hulpmiddelen kwamen o.a. Herman
(steadicam), Margreet (jib) en
Ruud (dolly) in actie.
De gebeurtenis, die aldus met camera en microfoon moest worden
vastgelegd, bestond uit een intrigerende presentatie van Kees
Tervoort, die - in een prachtige vermomming met een zwarte breedgerande punthoed en met een pruik
van lang grijsblond haar - een kort
verhaal voorleest.
Ik was er niet bij. Dus voor een beschrijving van dit indrukwekkende
optreden moet ik mij baseren op de
gepresenteerde opnamen in beeld
en geluid. Maar volgens mij las
Kees een kort verhaal voor uit de
wondere wereld van Belcampo, nl.
het verhaal van Koning Wurm.
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In het verslag, dat Bart heeft gemaakt van de workshop
(Beeldspraak nr. 1 van 2013)
wordt dit bevestigd.
Het is dan ook een prachtig verhaal!
Een van de hoogtepunten uit onze
Nederlandse literatuur. Boeiend
gepresenteerd. Schitterend uitgelicht met een kaars en effectlicht.
Alleszins waard om dit met spannende camerabewegingen en pakkende montage te verfilmen.
Helaas zaten er enkele omstandigheden tegen.
1. De brede rand van de heksenhoed zat een goede uitlichting soms
in de weg.
2. De steadicam was veel te zwaar
en Herman kon hem niet hanteren.
3. De bewegingsruimte voor de dolly was te klein om meer te doen dan
een beetje heen en weer rijden.
4. Ruud was zo onder de indruk van
het wonderlijke verhaal, dat zijn geluidsregistratie verloren ging.
5. De tijd ontbrak om de ideale camerabewegingen goed te oefenen
alvorens ze daadwerkelijk toe te
passen.
Enkele leerpunten zijn:
1. Gebruik camerabewegingen alleen als ze het doel dienen; d.w.z.
als ze het verhaal, dat je met de
camera wilt vertellen, functioneel
ondersteunen.
2. Neem ze dan ook goed omschreven op in de shotlist.

3. Leer de hulpmiddelen kennen
door er veel mee te oefenen.
4. Oefen ook de beoogde camerabewegingen, voordat je ze feitelijk
toepast.
5. Weet waar je met een bewegend
kader naar toe gaat.
6. Start de beweging vanuit stilstand
en beëindig de take op het juiste
moment en op de juiste plaats.
7. Maak bij een rijder bij voorkeur
gebruik van een stilstaand object op
de voorgrond om door diepte in het
beeld de camerabeweging te accentueren.
8. Controleer en stuur de camerabeweging zo mogelijk met behulp
van een monitor.
9. Neem de tijd voor de benodigde
herhalingen.
Ondanks enkele tegenzittende omstandigheden hebben we bij de projectie van de beelden op het scherm
kunnen zien dat een bewegende
camera - mits goed gecontroleerd in de filmtaal veel toegevoegde
waarde kan hebben. Het is niet
gemakkelijk maar zeer de moeite
waard.
De workshop heeft ons veel geleerd
en was dus een succes.
Selectie van films voor de rondreisjury
Uit een inventarisatie blijkt dat we
de volgende films van leden aan de
rondreisjury kunnen voorleggen.
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Titel

Maker(s)

Speelduur

Tramentuna

Herman Schipper

06:30

Peterhof

Herman Schipper

04:00

Mamayef (optie)

Herman Schipper

Ca 20:00

Vogue

Katerina Schipper

05:00

Liefde is…

Katerina Schipper

01:05

Even omkijken naar…

Piet en Peter van Eerden

09:00

De opmerkelijke geschiedenis van Galaxidi

Fred Boeré

23:00

De conclusie is dat we voldoende materiaal hebben voor het ontvangen van de
rondreisjury op 28 maart a.s.
Korte film Lily van Kasimir Burgess
Grand OFF - World Independent
Film Awards is een in Polen gevestigde internationale organisatie, die
jaarlijks een competitie organiseert
voor onafhankelijke filmmakers. Zij
kunnen korte films (max. 45 minuten) insturen in nagenoeg alle genre
-categorieën.
Deskundigen uit een groot aantal
landen, waaronder Nederland, krijgen deze films ter beoordeling. De
competitie resulteert jaarlijks in een
festival, dat in Polen plaatsvindt.
Piet van Eerden is één van de deskundigen die bij deze beoordeling
zijn betrokken. Hij ontving via de
secretaris-generaal van de Unica,
Jan Essing, o.a. de korte speelfilm
Lily van Kasimir Burgess (Australië).
Hij vindt deze film zo bijzonder, dat
hij de film aan ons wil
laten zien.

Reden: “Lily” is een film met hoge
kwaliteit, die door de eenvoudige
opzet (twee acteurs in een landschappelijke omgeving) in beginsel
door iedere amateur-filmmaker gemaakt zou kunnen worden.
Inhoud
Een vader reist met dochter en caravan naar een prachtig, maar volstrekt verlaten woud.
Zij kamperen enkele dagen in dit
woud bij een riviertje, dat naar de
nabije zee stroomt.
Vader, moeder en dochter hebben
eerder op deze plek gekampeerd. In
gelukkiger dagen toen moeder nog
leefde. De dochter, nu ca 14 jaar
oud, herinnert zich dat echter niet
meer.
Vader zit duidelijk flink in de misère
en is (dood-)ziek. De dochter is begaan met zijn situatie. Aanvankelijk
weet zij niet goed hoe hiermee om
te gaan.
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Dagelijks gaat zij naar zee. Tussen
de rotsen vist zij in het zeewater
naar wier (kelp?). In de loop van de
korte film wordt geleidelijk duidelijk
waar zij mee bezig is. Het gebreide
truitje van rode wol, dat de dochter
draagt, haalt zij uit. Met deze wol
naait zij de grote kletsnatte bladeren
van het zeewier aan elkaar.
De vader is tegen het einde van de
film zowel lichamelijk als geestelijk
een wrak. Echter zijn dochter wil
hem wat laten zien. Zij neemt hem
mee door de overweldigende natuur
van het stille bos, langs het snelstromende riviertje naar zee. Daar
vist zij de aaneen genaaide wierstengels, die nu een mantel
(doodskleed?) blijken te vormen, uit
het water.
Zij drapeert het kledingstuk over de
schouders van haar vader. In het
eindshot zien we hem, met dochter,
op de rug, uitkijkend over zee.
Vormgeving
Het idee voor deze film is kennelijk
ontleend aan een reeks schilderijen
van Julia Ciccerone, waarvan er
één tot het gekozen eindshot heeft
geleid. Het resultaat is een
indrukwekkende film, die niet gemakkelijk valt te interpreteren. Maar
elke scène en elk shot heeft betekenis.
Bovendien is de fotografie van hoge
kwaliteit en door de gekozen kaders
veelzeggend.

Alle close-ups en halftotalen accentueren door geringe scherptediepte
het onderwerp van aandacht. De
grootsheid van het landschap wordt
benadrukt door de personen in dat
landschap - aanvankelijk alleen de
dochter en in de eindfase van de
film vader én dochter - in de totalen
als kleine figuurtjes zichtbaar te maken.
De film heeft in 2011 te Berlijn een
Kristallen Beer gewonnen als beste
korte film.
Wie deze mooie film (nog eens) wil
zien, kan hem vinden op Vimeo:
http://vimeo.com/40066698
Afsluiting
Gerard sluit met dank voor ieders
inbreng de avond af, nadat hij nog
melding heeft gemaakt van de volgende feiten.
1. Open podium
De clubavond van 14 maart a.s. is
één van de extra activiteiten in het
kader van het 50-jarig bestaan van
Videofilmers Velsen. Onder het
motto “Laat je film zien bij
Videofilmers Velsen!” zijn op deze
avond amateurfilmers uit de IJmond
welkom om een film te komen vertonen op het grote scherm van de
club. Alle filmers krijgen advies “hoe
het nog beter kan”.
2. Cursusdagen
NHʼ63 organiseert voor leden twee
cursusdagen met het oog op het
opdrachtfestival “Achter gesloten
gordijnen”. Op 2 maart a.s. de cursus “van verhaal naar scenario”
en op 16 maart a.s. de cursus
“commercials maken”.
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3. Unica 2013
Het festival van de Unica is verplaatst van Zuid-Korea naar Oostenrijk. Het festival is dit jaar dus
gered en zal in de week van 24 t/m

31 augustus worden gehouden in
Fiberbrunn.
Fred Boeré
Foto: Piet van Eerden

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

Hobbyisten gevraagd
De laatste clubavond voor de vakantie wordt gehouden op 6 juni.
Natuurlijk draaien we een bijzondere film en worden er hapjes en drankjes geserveerd. Dat zijn de basisingrediënten voor die avond.
Maar, het bestuur stelt ook voor om een aantal leden aan het woord te laten
over hun eventuele andere hobby.
Als je bereid bent daarover op die avond maximaal een half uurtje iets te vertellen en/of iets te laten, laat dit dan z.s.m. even weten aan een van de leden van
de Programmacommissie, Kees, Herman of Piet.
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4 Nominaties op NH’63 Regiofestival
Cultureel Centrum De Jansheeren
was zondag 21 april het decor voor
het jaarlijks Regiofestival van
NH’63.
Zo’n 70 bezoekers hebben genoten
van 21 films die eerder waren gejureerd door de geaccordeerde NOVA
-juryleden Joke Sanders (Brielle),
André Rijkeboer (Duiven) en Vladimir Murtin (Krimpen aan de IJssel).
Het festival geldt tevens als voorronde voor het NOVA Filmfestival
dat op 9 en 10 november zal worden gehouden in Theater Castellum
in Alphen aan de Rijn.
De jury kende aan 4 films een nominatie toe om aan dat landelijk festival deel te nemen.
Direct na iedere film werd het juryrapport voorgelezen door de NH’63voorzitter, die tevens als jurysecretaris had gefungeerd.
Hij hield de spanning erin door niet
direct het toegekende aantal behaalde punten te noemen.
Die werden pas bekendgemaakt
aan het einde van het festival.

Een 1ste prijs ontvingen Queenie
Reesinck en Peter Rombouts van
Videoclub De Ronde Venen voor
hun film “Eeuwig of Vergankelijk”.
Tweede prijzen waren er voor “Toch
nog bewaard gebleven” van Marion
van Leeuwen van De Smalle Band
en “Levensgevaarlijk” van Marion
Dassen van Videofilmclub Schagen.
Derde prijzen werden toegekend
aan “De bronst van de damherten”
van Alex Molin van AMFI’66 en aan
“Happy Destination” van Sjoerd
Stadt van Videoclub ZaanstreekNoord.
Piet van Eerden

Grote winnaar werd Fred Boeré van
Filmgroep Close Up en Videofilmers
Velsen met zijn documentaire
“Hilde, luisteren naar stilte”.

Foto: Gerard Swets
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Fred Boeré prolongeert clubkampioenschap
Aan het eind van de avond overhandigde Gerard de microfoon aan de
kersverse clubkampioen 2013, Fred
Boeré.
Fred bedankte iedereen die op enigerlei wijze had meegewerkt c.q.
adviezen had gegeven, om zijn film:
‘De opmerkelijke geschiedenis van
Galaxidi’ te realiseren.

ren op club-, regionaal-, nationaalen internationaal gebied, eist zijn
`tol´.
Zonder dat hardop te zeggen, nemen zij zich voor het komend jaar
meer aan eigen films te gaan werken.
Tijdens de pauze trekt de jury zich
terug om alvast een viertal films te
bespreken.

Maar …. even terug naar het begin.
Bij binnenkomst de gebruikelijke
koffie en een plakje cake.
Marijke, Katerina en Margreet zijn
of worden binnenkort jarig en dat
betekent lekkere hapjes en drankjes in de pauzes!
Paulien van den Tempel, Gabriël de
Leeuw en Ronald van Eijk, de juryleden van de avond, hebben hun
posities ingenomen.

De jarige dames gaan rond met
heerlijke hapjes en bieden drankjes
aan. De jury wordt daarbij natuurlijk
niet vergeten en na een goed half
uur worden de lichten gedoofd en
gaan we weer lekker film kijken.
Na de laatste drie films en weer
lekkere hapjes en drankjes doet de
jury verslag.

Er zijn wat berichten uit de ziekenboeg. Anne, KeesK en KeesT zijn
geveld door de griep en het is ondertussen 20.30 uur geworden.
Draaien maar!
We hebben vanavond zeven films
in de aanbieding. Katerina en Herman nemen er liefst vijf voor hun
rekening, Fred een en Piet en Peter
hebben samen ook een film gemaakt.
Een klein aanbod, maar het feit dat
een aantal van onze clubleden zich
bijzonder inzet voor het filmgebeu-

Zij heeft een mooi programma gezien en dat klinkt alvast goed.
Juryvoorzitter Gabrièl vertelt wat de
jury van de films heeft gevonden en
Paulien noemt de waarderingen.
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UITSLAG
Liefde is

Katerina Schipper

214 punten

Zilver

Omkijken naar

Piet en Peter van Eerden

212 punten

Zilver

Peterhof

Herman Schipper

195 punten

Brons+

De opmerkelijke
geschiedenis van Galaxidi Fred Boeré

244 punten

Goud Nominatie

Mamajef Koergan

Herman Schipper

226 punten

Zilver Nominatie

Voque

Katerina Schipper

209 punten

Brons+

Tramentuna

Herman Schipper

208 punten

Brons+

Alvorens de prijzen uit te reiken,
bedankt Gerard de jury op zijn eigen wijze.

Na enige toelichting door onze voorzitter, vielen de eieren in goede aarde en kon hij over gaan tot de uitreiking van de prijzen.

De jury had het weer goed gedaan
en daarvoor kregen ze nu eens
geen flesje wijn, een kaasje of bloemen, maar een “piep-ei”.
Verbazing alom …. een “piep-ei”?
Nooit van gehoord.
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Katerina ontvangt voor haar “Liefde
is…” de derde prijs, een verzilverde
schaal met inscriptie.

Tijdens zijn vakantie in Griekenland
heeft Fred weer een prachtige film
gemaakt.

Herman heeft zijn “Mamajef Koergan” sterk ingekort en daarmee is

Met grote voorsprong wordt hij clubkampioen 2013 en prolongeert
daarmee zijn titel.
de film stukken beter geworden.
Dat vindt de jury ook en zij kent de
tweede prijs toe, eveneens een verzilverde schaal met inscriptie (maar
dan even groter).

Zowel Fred als Herman ontvangen
een nominatie voor het
NH’63 Regiofestival op 21 april in
De Jansheeren in Heemskerk.
Na een toespraakje van Fred sluit
Gerard de avond af met een bedankje aan de jarige dames en Bouke die de films weer feilloos projecteerde.
Tekst: Piet van Eerden
Foto’s:Peter en Piet van Eerden
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Agenda Velsen & Omstreken
25 april
; Analyse “De herinneringen blijven” (non fictie)
27 april
: UNICA-promotiedag in De Zoete Inval in Haarlemmerliede
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
zomer
: voorbereiding en opname clubfilm door de werkgroepen
———————————————————————————————————
12 sept.
26 sept,
10 okt.
19 oktober
20 oktober
24 okt.
26/27 okt.
7 nov.
9/10 nov.
21 nov.
5 dec.
19 dec.

: stand van zaken NH’63-opdracht + films van leden
: multicammontage-demo door Ed Taylor (ov)
: “In de hoofdrol”
: 50 jaar Videofilmers Velsen in “In de Abeel
: brunch met KCCO-delegatie en bestuur + Velsenleden die dat
willen. Vertoning van opvallende films uit België en Nederland.
Einde gezellig samenzijn om ca 15.00 uur.
: première opdrachtfilm NH’63
: 50 jaar NH’63 met Opdrachtfestival “Achter gesloten gordijnen”in
De Jansheeren in Heemskerk
: nog in te vullen
: NOVA FiImfestival
: nog in te vullen
: Sinterklaasavond (geen clubavond)
: slotavond 2
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BIN

11 mei 2013 in Deurne
www.oneminutefilmfestival.nl

23 mei 2013
Bekroonde UNICA-films
bij Videofilmers Velsen

27 april 2013
UNICApromotiedag
De Zoete Inval
Haarlemmerliede

NOVA FILMFESTIVAL
Achter gesloten gordijnen
26 en 27 oktober 2013

9 en 10 november 2013
“Castellum” Alphen aan de Rijn

