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De cover
Het is nog maar een paar maanden geleden dat onze poes Aisha dag en nacht bezig
was allerlei enge dingen te ontdekken rondom ons huis in Heemskerk,
Daar kwam een eind aan toen we ons nieuwe huis in Beverwijk betrokken, op de 8e verdieping! Maar, katten zijn inventief! Ze houdt nu de hele Wijkerbaan in de gaten, verstopt
zich in de berging en spiedt rond of er nog een mug, motje of ander monster in beeld
komt.
Op zo’n moment komt de telelens van pas!
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Uit de hamer geklapt
De vakantieperiode, waarin deze
column wordt gemaakt, staat wel
bekend als de ’komkommertijd’.
Maar waar komt deze uitdrukking
nou eigenlijk vandaan? Op de website www.isgeschiedenis.nl wordt in
de rubriek ’historische uitdrukkingen’ alles haarfijn uit de doeken
gedaan.
Met deze komkommertijd kan ik ook
wel meteen mijn tuinaanlegperikelen afsluiten. Het is nu enkel genieten, alhoewel ik er volgend jaar wel
rekening mee moet houden dat ik
de zaadjes van de zonnebloemen
180 graden gedraaid in het kuiltje
leg. Zij kwamen dit jaar op met de
rug naar mij toegekeerd en dat vind
ik nou niet echt plantaardig.
Ook moet de Oost-Indische kers
nog leren zich niet te laten opeten
door de rupsen. In één dag hadden
deze leuke diertjes de plant volledig
kaal gevreten. Als straf heb ik ’de
kers’ in de groenbak gesmeten, alwaar de rupsjes hun maal rustig
konden voortzetten.
Zo ziet u maar, het tuinieren gaat
mij goed af.
Mijn nieuwste hobby is het renoveren van de ’jaren zeventig’ badkamer. Eerst slopen, daar ben ik goed
in. Daarna moeten de leidingen in
de muur en onder de vloer worden
aangebracht. Daar ben ik niet goed
in, maar mijn mannetje wel.
En dan blijkt dat ik ook niet goed
ben in plannen: de bouwvak van de
tegelzetter is afgelopen op het moment dat wij koers zetten naar Oos-

tenrijk. Dat betekent dus dat ’de
weelde van het baden’ nog even
aan mij voorbij gaat.
Ook het audiomeubel is aangepast
aan de apparaten, die onlangs met
subsidie van het Anjerfonds zijn
aangeschaft. Dat betekent dat er
niet meer met de loodzware mixer
gezeuld hoeft te worden. Timmeren,
daar ben ik dan weer wel erg goed
in.
Ook de clubfilm in wording vergde
enige aandacht van mij. Gelukkig
waren alle voorbereidende werkzaamheden in diverse groepen verdeeld. Desondanks doet een vakantieperiode heel verschrikkelijke dingen met (sommige) filmmakers: het
maakt ze eerder moe dan actief.
De kopij moet ik voor de Unica inleveren en na de Unica ga ik eerst
nog bij mijn zuster op visite. Die
woont al sinds ik een kleine Gerard
was in Zwitserland en zo dichtbij
moet je natuurlijk wel even op de
koffie.
Na deze visite van een week wordt
het badkamer deel II dat de klok
slaat.
En dat betekent dat u van mij geen
verslag krijgt uit het mooie Oostenrijk met de vele films, het heerlijke
eten en de spannende verhalen, die
een aantal leden van ’Velsen’ ongetwijfeld hebben meegemaakt.
Uw voorzitter,
Gerard Swets
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Verslag 14 maart: “Open Podium”
In het kader van ons 50 jarig bestaan, dit jaar, is besloten om een
“Open Podium” te houden.
Bij dit “Open Podium” worden mensen uit Velsen en omstreken uitgenodigd, om een film van zichzelf op
ons enorme scherm te vertonen,
waarna één en ander, desgewenst,
wordt becommentarieerd.
Ik heb er geen idee van, hoe deze
avond is gepromoot in de omgeving.
Natuurlijk werd gehoopt op een flinke opkomst van Velsenaren, maar
ik kan me niet voorstellen dat daar
ook serieus rekening mee is gehouden, al zag ik nog wel een stapeltje
wervende foldertjes op een tafel
liggen. Twee oud leden kwamen op
bezoek (Roland Turba en Chris
Hoppenbrouwer), waarvan alleen
Chris een film mee had. De film was
een productie van filmgroep “Free
Action”, waar Chris deel van uit
maakt, en was een registratie van
het oratoriumkoor “Tremenda” uit
Beverwijk.
Gekozen werd om 2 stukken van
het concert te laten zien en horen.
Eén alleen instrumentaal, en één
met koor en orkest. Nu zijn deze
muziekstukken toch al vaak wat
langer dan je denkt en dat kostte
toch al weer behoorlijk wat tijd. Na
vertoning gaf Piet commentaar op
het gebodene. Daarbij merkte hij
op, dat hij de opening van de film
erg mooi vond. (Daarbij wordt de
affiche van het concert in de breedte uitgerekt en gaat dan als een
soort gordijn open, waarna het muziekgezelschap in beeld komt.). Ge-

adviseerd werd verder om niet teveel totalen achter elkaar te plaatsen, want dan gebeurt er niets. De
opnames van het spinet (of klavecimbel?) werden gemist. Dat klopt,
want er mocht geen camerapositie
worden gekozen, waarbij die opnames mogelijk werden. Peter merkte
op, dat het geluid te afstandelijk
klonk en heeft aan Chris uitgelegd,
hoe je dat zou kunnen verbeteren.
Ik begrijp, dat er dan nog een heleboel microfoons moeten bij komen.
Een opmerking mijnerzijds: Afstandelijk klinkende muziek…het zegt
mij niets. Geef mij voorbeelden van
hoe dat klinkt en hoe het ook kan
klinken als het niet afstandelijk is.
Wij hebben met FreeAction al heel
wat concertregistraties gedaan en
de afstandelijkheid van de muziek is
mij nooit opgevallen en heeft mij tot
nu toe dus ook niet gestoord. Mogelijk, dat het me wel gaat storen, als
ik eenmaal het verschil ken. Maar
dan nog: andere mogelijkheden
hebben wij vooralsnog niet.
Katerina maakt van de gelegenheid
gebruik om haar eigen UFO aan de
aanwezigen te tonen. Zij heeft voor
mij een lange tijd donkere wolken
opgenomen en daarin ontdekten wij
(ja, ik ook) iets wat lijkt op een UFO
of, zo je wilt, een vliegende schotel.
Het is denk ik zoals sommigen opmerkten: Als je er in gelooft, dan zie
je het, anders niet.
Vanwege de voorselectie voor het
clubkampioenschap waren er twee
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films beschikbaar.
De film “Mamajef Koergan” van Herman Schipper brengt ons naar het
zuiden van Rusland, waar de huidige stad “Volgograd” de vroegere
stad “Stalingrad” blijkt te zijn. In Stalingrad is een enorm slagveld geweest tussen Duitsland en Rusland,
wat wordt gewonnen door Rusland.
Ter herinnering aan dit slagveld en
de vele doden die daar zijn gevallen
is een indrukwekkend monument
“Mamajef Koergan” opgericht. De
hele film van 22 minuten werkt in
feite naar dit monument toe. Vooral
het deel van het monument blijkt bij
een aantal mensen emoties op te
wekken. Wel vindt men de film te
lang en bevat “vakantiefilm-achtige”
beelden, die eigenlijk geen directe
relatie hebben met het monument.
Ook bevat de film zes minuten uit
een Russische oorlogsfilm inclusief
speelfilmelementen.
Men adviseert om de film nog eens
kritisch te bekijken en niet relevante
informatie er uit te snijden.
(Twee weken later is de film gehalveerd).
Opmerking:
De film is destijds (2001) opgenomen in een 4 x 3 formaat en dat is
voor deze montage opgeblazen
naar 16 x 9. Dan wreekt zich echter
op ons enorme scherm, waarbij
sommige opgeblazen beelden nogal
onscherp worden. Iets wat thuis op
een grote TV eigenlijk nauwelijks te
zien is, komt er hier keihard uit. Dit
zal ook te maken hebben met
“opzicht projectie” (beamer en
scherm) en “doorzicht projectie” (TV). Besloten is daarom de film
bij hermontage weer gewoon op 4 x
3 te houden.

In de film “Omkijken naar” van Piet
en Peter van Eerden wordt aan de
hand van enkele filmpjes en veel
foto’s het verhaal verteld van de
oorlogstijd in IJmuiden en omgeving. Daar overheen wordt het verhaal gelegd van Piet en zijn ouders
en/of familie en wat zij hebben gedaan om de oorlog door te komen.
Als Piet zelf kinderen krijgt zien wij,
hoe die ook weer een relatie hebben met die oude oorlogsbeelden,
bijvoorbeeld, omdat een bunker uit
die tijd nu wordt gebruikt als oefenruimte voor muziekgezelschappen,
waar zowel Margot, als Peter op
één of andere manier wel relaties
mee hebben of hadden. Een mooi
afgerond, enigszins biografisch geheel, wat als familiedocument m.i.
van grote waarde is.
De opdrachtfilm van NH’63: “Achter
gesloten gordijnen”.
Piet gaat het verhaal voorlezen, wat
hij heeft bedacht m.b.t. de opdracht
van NH’63 voor oktober dit jaar. Nu
hadden wij een aantal weken geleden met elkaar een soort schrijfoefening gedaan, waarbij we op basis
van deze opdracht zinnen moesten
bedenken, die elkaar aanvulden. Er
waren toen 3 groepen en de reactie
van toen was: “Dat we met het resultaat wel wat konden”. Ik was dan
ook zeer geïnteresseerd, wat onze
verhalenbedenker daarvan had gemaakt.
Een tikje teleurgesteld merkte ik,
dat ik dat verkeerd had begrepen. In
het verhaal wat Piet voorlas kon ik
geen van de zinnen uit onze
“brainstormsessie” herkennen. Sterker nog, het verhaal wat werd voorgelezen herkende ik, omdat hij mij
dat al eens (een jaar of twee gele-
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den) had toegestuurd.
Mijn probleem is echter dat ik weinig of geen affiniteit heb tot speelfilms.
Als ik dan zo’n verhaal hoor, kan ik
alleen maar denken: “Waar beginnen we aan?”.
Ik bekijk de aanwezigen, zo’n 14
personen. Ik bedenk wie de actieven zouden kunnen zijn voor deze
film en denk weer: “Waar beginnen
we aan?”
Ik meen ook nog gehoord te hebben, dat Piet deze film in het kader
van de “Velsen Totaal Crew” zou
willen maken, maar ik vrees, dat
zo’n lang verhaal dan een gebed
zonder einde gaat worden.
Er wordt gedacht om de non-fixie
filmers te laten meewerken door
een stukje oorlogs geschiedenis te
verfilmen m.b.t. dit verhaal.

Ik denk aan de voorbereiding en
planning, die voor zo’n film nodig is.
Ik denk aan de eventuele kosten die
gemaakt moeten worden.
Ik zie de zomervakantie naderen en
weet dat het daarna zo weer oktober is.
En weer denk ik: “Waar b…”
Maar ik denk ook aan het feit, dat
iedere aanwezige zegt mee te zullen doen.
Het zal dus ongetwijfeld te maken
hebben met mijn eigen gevoel t.a.v.
speelfilms.
Laat je dus niet uit het veld slaan
door mijn opmerkingen en ga er vol
voor.
HermanS

Terug van UNICA met twee bronzen medailles
Het 75e UNICA-festival, dat in eerste instantie gehouden zou worden
in Zuid-Korea, doch dat door financiële tegenvallers moest uitwijken
naar Fieberbrunn in Oostenrijk, is
een van de beste edities geworden.

De jury had veel waardering voor
de films, maar was van mening dat
de films korter hadden gekund.

Nederland was weer met een grote
delegatie (ca 26 deelnemers) aanwezig.
Mooie films, goede hotels en een
paar leuke uitstapjes en uiteindelijk
ook nog twee bronzen medailles!

De twee afgevaardigde 1 minuutfilms behoorden tot de 16 beste,
doch “sneuvelden” in de finale.
Volgend jaar mag Nederland weer
twee 1-minuutfilms insturen.

De gelukkigen waren Franka Stas
(JÁI POSÉ MES BAGAGES) en Jef
Caelen (AFSCHEID).

Vooral het jongste jurylid (Estland)
had dikwijls steekhoudende kritiek.

Namens onze club feliciteer ik de
inzenders met hun resultaten!
Piet van Eerden
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Verslag 11 april: “Voorbereiding clubfilm en filosoferen over jureren”
Opening
Enkele leden zijn, door drukke
werkzaamheden of als gevolg van
ziekte, verhinderd.
De voorzitter opent.
Anne is jarig en trakteert.
De financiële vooruitzichten van de
club voor het jaar 2013 zien er goed
uit. De voorzitter heeft bij de
gemeente Velsen een projectsubdie
aangevraagd voor het maken
van een clubfilm, tevens jubileumfilm, naar aanleiding van de NH’63opdracht ‘Achter gesloten
gordijnen´.
Voorts zal hij voor het jaar 2014
weer clubsubsidie aanvragen.

en uitgedragen. E.e.a. heeft al geresulteerd in het initiatief
“Open Podium” en in het maken van
3 minuten-journaals van de clubavonden t.b.v. de leden, die verhinderd waren (t.z.t. te zien op de website).
De officiële viering van het jubileum
is voorzien op 19 oktober a.s.
Clubfilm 2013 ‘De Trap”
Videofilmers Velsen heeft besloten
om in het jubileumjaar weer een
clubfilm te maken en daarmee deel
te nemen aan de themawedstrijd

Fred Amiabel is geen lid meer van
Videofilmers Velsen.
Margreet maakt vanavond het 3
minuten-journaal.
50 jaar Videofilmers Velsen
Piet van Eerden geeft een toelichting op het Plan van Aanpak “50
jaar Videofilmers Velsen”, dat in de
bijeenkomst wordt uitgereikt aan de
aanwezige leden.
Het Plan van Aanpak omvat een
aantal activiteiten, die erop gericht
zijn de naamsbekendheid van
Videofilmers Velsen te vergroten.
Deze activiteiten zullen via de gangbare media worden aangekondigd

“Achter gesloten gordijnen”, die
NH’63 voor dit jaar heeft uitgeschreven. De productie van deze
film - een speelfilm - zal één van de
hoogtepunten zijn van het jubileum
van Videofilmers Velsen.
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We bespreken welke taakgroepen
we nodig hebben om de film tot
stand te brengen.
Scenario
Piet van Eerden, Kees Tervoort en
Fred Boeré.
Uitgangspunt voor het scenario is
een verhaal ‘De Trap” van de hand
van Piet, dat al eerder op een clubavond is besproken.
Casting
Kees Tervoort, Piet van Eerden
en Cor van der Plaat.
Als het scenario (wellicht in grote
lijnen) gereed is, weten we welke
filmacteurs we nodig hebben. Dan
kan de casting plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij de camera worden ingezet om te kunnen zien hoe
kandidaat-acteurs op het filmdoek
overkomen.
Locaties
Bart Westerkamp, Margreet
Schaafsma en Tino Teucher.
Zij zullen o.a. foto’s maken van locaties, die in aanmerking komen om
de noodzakelijke video-opnamen te
maken.
Hoewel het verhaal zich in hoofdzaak zal afspelen in ‘La Roche en
Ardenne’, zal om praktische redenen toch worden getracht zoveel
mogelijk geschikte locaties dicht bij
huis te vinden. Piet heeft wel een
paar ideeën, die dat mogelijk kunnen maken.
Fred vraagt zich af of het verhaal
van ‘De Trap” als basis voor het

scenario niet te ambitieus is.
Immers, de locatie in de Belgische
Ardennen vergt naast enkele En
gels en Duits sprekende acteurs (de
‘militairen’) ook een hoofdrolspeler,
die geloofwaardig Frans spreekt.
Voorts speelt de kern van het ver
haal zich rond de kerstdagen af,
terwijl de opnamen in de (na-)zomer
zullen worden gemaakt.
Hij geeft in overweging een andere
context voor het verhaal te zoeken,
t.b.v. de operatie Market-Garden in
plaats van het Ardennenoffensief.
Kleding en rekwisieten
Anne Stavinga, Kees Kuiter en
Gerard Swets.
Vooral het beschikbaar krijgen van
kleding en voertuigen, die voor de
verfilming van het verhaal benodigd
zijn, zal wellicht lastig kunnen zijn.
Gesuggereerd wordt om hiervoor de
hulp van de ‘historische
groepen’ van het Forteiland
IJmuiden in te roepen.
Draaiboek en storyboard
Cor van der Plaat en Herman en
Katerina Schipper.
Sponsorgroep
Gerard Swets, Bouke Jasper en
Ruud Besjes
Producent
Piet van Eerden
De betrokkenheid bij deze productie
van Herman Ottink, Marijke Mens
en Peter van Eerden zal nog nader
worden ingevuld.
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Tijdplanning
Om geschikte acteurs en actrices te
vinden zal een auditie worden ge
houden. Zodra het scenario gereed
is zal Videofilmers Velsen laten
weten welke spelers zij zoekt.
Het ligt in de planning om in de
nazomer de opnames te maken.
De première van ‘De Trap’ is
voorzien op 24 oktober 2013.
Piet zal één dezer dagen iedereen
een geactualiseerd script sturen.
Een boekje open over jureren
Er is nog wat tijd over en dat geeft
Piet gelegenheid om spontaan wat
beschouwingen over het jureren
van films met ons te delen. Hij
neemt daarbij geen blad voor de
mond en - zonder man of paard te
noemen - zijn de verhalen sappig
en soms uitingen van zijn frustratie.
Toen Piet in 1990 voorzitter van de
NOVA werd, was de organisatie
rond het jureren van films minder
gedegen dan nu. De toenmalige
districten konden voor hun districtswedstrijden juryleden kiezen uit een
lijst, die door de NOVA op z’n janboeren-fluitjes werd bijgehouden. Er
stonden namen op van ‘juryleden’,
die zelf nog nooit een camera hadden vastgehouden, zelfs geen affiniteit hadden met filmen en in enkele
gevallen al waren overleden.
In de jaren daarna heeft een NOVAcommissie de organisatie van het
jurywezen drastisch verbeterd. Er
kwamen trainingen en toetsen om
de kwaliteit van juryleden te verhogen. Er kwam een methodiek, waarmee de kwaliteit van films meer sys-

tematisch in kaart kon worden gebracht (strekking, verhaalsstructuur
en filmische vormgeving). Zie: ‘Een
boekje opendoen over jureren’,
2005, uitgave van de NOVA in samenwerking met de Stichting Beeldende Amateurkunst.
Bij het jureren van amateurfilms
heeft men zich jarenlang op deze
methodiek gebaseerd.
Maar, zo vraagt Piet zich af, waar
blijft de vernieuwing in de amateurfilm? Zijn we wel op de goede weg?
Houden we niet teveel vast aan de
ontwikkelde methodiek?
Piet zou graag zien dat juryleden
zich verder ontwikkelen in het kijken
naar films. Vooral als het gaat om
films met diepere achtergrond, met
een dubbele laag.
Het valt hem op dat juryleden vaak
te weinig openstaan voor het verhaal, dat de filmmaker vertelt. Zij
benaderen de kwaliteit van de getoonde films bijna als boekhouders
en teveel op basis van de gebruikelijke criteria vanuit de eerder bedoelde methodiek. Met te weinig
respect voor de minder goed toegankelijke intenties van de filmmaker als verteller van verhalen.
De beoordeling zou spontaner en
meer op basis van gevoel kunnen
plaatsvinden. Wat is de impact van
de film? Welke emotie brengt hij
over? Heeft de film een interessante
en treffende spanningsboog?
Voorts valt het op dat juryleden het
wel eens moeilijk vinden om bij de
beoordeling van films hun persoonlijke smaak en voorkeuren uit te
schakelen. Natuurlijk zal het altijd
een probleem zijn om een film ge-
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heel zonder vooroordeel louter objectief te beoordelen. Belangrijk is
dan dat de leden van een jury elkaar in evenwicht houden. Daarin is
de rol van de juryvoorzitter van belang.
Als secretaris van de jury van NH’63 festivals heeft Piet het wel eens
moeilijk om garen te spinnen uit de
warboel van commentaren en opmerkingen. Het zou beter zijn om de
juryvoorzitters te belasten met het
opstellen van de juryrapporten. Dat
zou een louterende opvoedende
waarde hebben.
Dat zou er ook toe kunnen leiden
dat leden van (rondreis-)jury’s wat
strenger worden in hun beoordelingen. Nominaties voor festivals worden nu wel eens te gemakkelijk gegeven. Soms spelen zelfs clubbelangen een rol.
Kortom, hoewel er in de afgelopen
jaren veel is verbeterd, is de tijd
wellicht rijp voor een nieuwe bezinning. Juryleden moeten nog beter
worden opgeleid. Zij moeten allround worden. Gevolgd door een
nieuwe toets voor alle huidige juryleden om het kaf van het koren te

scheiden. De verslaggever van vanavond voegt als grapje de volgende
link toe.
http://youtu.be/0-B35rRXmzE

Afsluiting
Gerard sluit af met de wens dat de
taakgroepen, die met ‘De Trap’ aan
de gang gaan, dit voortvarend
doen.
Hij constateert dat het projectiescherm vanavond voor niets is opgebouwd maar het adagio is: ‘we
zijn een filmclub dus het scherm
wordt altijd opgezet”!
Fred Boeré

Waar is dat feestje op 19 oktober?
In de Abeel natuurlijk!
‘s Middags een receptie voor de bevriende relaties, leden en donateurs en aansluitend een gezellig etentje met de leden Cs en een delegatie uit België.
Noteer die datum alvast in je agenda!
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Albert Bokslag winnaar NOVA 1 minuut Filmfestival
Ruim 120 bezoekers waren naar
Deurne gekomen om deze happening mee te maken. Een recordaantal van 84 films werd in één
ochtend vertoond. Gelukkig waren
ze geen van alle langer dan 60 seconden. De organiserende filmclub
Deurne had dan ook alles uit de
kast getrokken met hulp van een
professioneel reclamebureau om
het festival bekendheid te geven en
het resultaat was er dan ook naar.

Soms lag het aantal stemmen voor
beide films bijna gelijk, maar toch
moet er dan één film afvallen
Het is onvermijdelijk bij zo'n groot
aantal films dat er mooie producties
buiten de boot vallen. De jury mag
immers maar 16 films selecteren.

Het festival werd gehouden in het
Martien van Doorne cultuurcentrum. Dit prachtige en gloednieuwe
theater is vernoemd naar de oprichter van DAF, die inwoner van
Deurne was.

De jury, bestaande uit Piet van Eerden, Ben Teeninga en Emile de
Gruijter selecteerden 16 films, waar
het publiek de winnaar uit selecteerde middels zitten en opstaan.
Dat werd zorgvuldig en rij voor rij
geteld, zodat er geen twijfel was
over wie de meeste stemmen had.

In de eerste ronde vallen er 8 films
af. De anderen gaan door naar de
tweede ronde, waar 4 films uit
overblijven, die allemaal in de prijzen gaan vallen. In de halve finale
wordt beslist welke 2 films doorgaan naar de finale. In de finale
wordt de winnaar gekozen.
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De beste 4 films waren:



Blik van Jaap Smids



Glaasje van Niek van Oostenbrugge

blazerij, gemonteerd op vrolijke muziek, wordt in beeld gebracht hoe
men daar een wijnglas blaast.
With love in the kitchen is een



With love in the kitchen van J.
Homan
Zelfportret van Albert Bokslag
In Blik steelt een vrouw een conservenblik in de winkel en wordt gesnapt en veroordeeld, maar dan is

prachtige animatie van een kaasschaaf en een koekenpan, die een
romance beginnen, met heel merkwaardige nakomelingen tot gevolg.
Zelfportret is een combinatie van
speelfilm en animatie, waar uitge-

er ook nog haar echtgenoot die zijn
bijdrage levert.
Glaasje is geïnspireerd op Glas van
Bert Haanstra. In prachtige sepiabeelden van een Tjechische glas-

beeld wordt dat de hoofdpersoon
gevangen zit in zijn eigen beperkingen.
Van deze films wint With love in the
kitchen de tweede prijs. Samen met
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de winnaarZelfportret zullen deze
films mogen deelnemen aan het
Nederlands programma van het
Unica festival in Fieberbrunn.

tie van de beste 16 films gebruiken
voor het samenstellen van support
DVD's voor zieken. De NOVA ondersteunt dit mooie initiatief van
harte. De makers konden ter plaatse toestemming hiervoor geven. Op
deze wijze kunnen wij mensen een
plezier doen, die vanwege ziekte
een opsteker hard nodig hebben.

Niet alleen deze twee winnaars
wacht een groter publiek. De beste
16 films zullen ook worden vertoond
tijdens de Nacht van het witte
doek in Deurne, uiteraard met toestemming van de makers.

(overgenomen van de website van
NOVA)

De stichting Máskura wil een selec-

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

In de hoofdrol Ton Kraayenvanger
Ton Kraayenvanger, Fred besprak onlangs een van zijn films: ‘De herinneringen blijven’, komt donderdag 10 oktober naar onze club.
In de serie “In de hoofdrol” komt hij die avond uit Neede naar IJmuiden.
Uiteraard zijn alle NH’63-leden ook welkom!
In het voorprogramma zullen 2 opvallende films worden vertoond die eerder
door de jury niet geschikt genoeg werden bevonden om naar het NOVA Filmfestival te worden afgevaardigd. Wij willen er echter nog graag een keer van
genieten.
De avond begint om 19.30 uur!
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Verslag 23 mei: “UNICA-films bij Velsen”
In zijn openingswoord heet voorzitter Gerard alle genodigden welkom
op de onder auspiciën van NH’63
georganiseerde avond met films,
die in de prijzen zijn gevallen op het
UNICA festival 2012. Net als andere
jaren heeft Kees Tervoort zich bereid verklaard om bij iedere film een
korte inleiding te houden en de discussie na vertoning te leiden. Dat
Kees een fan is blijkt o.a. uit zijn
verhaal dat hij sinds 1994 alle UNICA festivals bezocht heeft, m.u.v.
een keer vanwege een schuldgevoel omdat hij het jaar daarvoor
midden in een verhuizing zijn vrouw
en kinderen met alle dozen achter
had gelaten, tot na de UNICA.
Tot zijn grote genoegen kreeg hij in
Zuid-Korea een verzoek om plaats
te nemen in de jury en in Bulgarije
de taak van juryvoorzitter op zich te
nemen.
Het programma bestaat uit 6 speelfilms en 4 films van 1 minuut.
LUMINARIS, een animatiefilm uit
Argentinië. Natuurlijk en kunstmatig
licht lopen als een rode draad door
het leven man die in een gloeilampenfabriek werkt. Het is een absurd
verhaal dat versterkt wordt door de
wel heel aparte manier van filmen.
Goed gemonteerd op passende
muziek. Kortom, alles klopt. Goed
voor 7 x GOUD.
De film is te zien op You Tube.
PIGEON POST (Engeland) gaat
over een bejaard echtpaar waarvan
de man de grip op heden en verleden kwijt is en zijn dagen vult met

briefjes schrijven die door een postduif naar zijn vroegere geliefde gebracht moeten worden. Heden en
verleden wisselen elkaar af.
Een schattig verhaal, schattig gefilmd of een film die heel goed in
elkaar steekt? De meningen lopen
uiteen. Waardering : ZILVER
Er volgen 4 films van 1 minuut, met
een grap zoals gebruikelijk.
WE USED TO TOUCH THE MUSIC (Macedonië)
DAS HABE ICH MIR GLEICH GEDACHT (Duitsland)
I WANT A KID BROTHER (Kroatië)
THE STONE (Oekraïne)
PSYCHOVRIENDIN (België). De
film speelt zich af in het echtelijk
bed. Het thema “bedriegen en/of
bedrogen worden” wordt in een 6
minuten durende dialoog besproken
en fraai in beeld gebracht. Waardering: Zilver.
CETTE OBSCURE TENTATION
(Frankrijk). Een film die om verschillende redenen in zwart-wit is opgenomen. Er wordt op een spannende manier meningsverschillenen
tussen een zwarte man (therapeut)
en een blanke vrouw (patiënt) getoond. De film maakt in de zaal diepe indruk. Er wordt hier en daar
getwijfeld of dit nou echt wel een
door amateurs gemaakte film is.
Met de waardering ZILVER is
niemand het eens.
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Bijzondere kanttekening bij deze
film is dat een van de juryleden
meende dat in deze film sprake was
van discriminatie. Hij weigerde
daarom de film te jureren. Uiteindelijk is hij gezwicht, maar ….
FRIENDSHIP (Spanje). Een grappige, knap gemaakte animatiefilm
met een wolf als glazenwasser, een
bulldog als directeur en een aantal
schapen als kantoormedewerkers.
Goed voor ZILVER en ook deze film
is te zien op You Tube.
LUNCH (Kroatië) In al zijn eenvoud
een juweel van een film, met een
verhaal uit het leven gegrepen. Een
goede, arme oude man raakt door
toedoen van een slechte, manipulerende zoon en nog ergere schoondochter zijn huis kwijt. Terecht goed
voor 7xGOUD.
Jammer dat de ondertiteling van
alle films zo slecht verzorgd is. Het

doet afbreuk aan het beeld en nog
eens extra afbreuk als de film in 2
talen ondertiteld is. De timing klopt
meestal ook niet. Als wij als
“getrainden” al moeite hebben, wat
zullen al die anderen die er niet aan
gewend zijn daar van denken?
Het was me het avondje wel. Al die
mensen die er niet waren, en dat
waren er te veel, hebben wat gemist.
Kees sluit zijn bijdrage af met een
oproep om in augustus naar Oostenrijk te komen voor een ongetwijfeld weer fantastisch UNICA festival.
Namens NH’63 spreekt Piet zijn
dank uit aan Kees voor zijn presentatie.
Gerard sluit de avond af met dank
aan Marijke voor de heerlijke pauzehapjes en Ruud voor de techniek.
Margreet Schaafsma

50 jaar NH’63 “Achter gesloten gordijnen”
De aangesloten clubs zijn enige tijd geleden gevraagd een
speelfilm of een documentaire te maken van maximaal 30
minuten op het thema:
“Achter gesloten gordijnen”
Per club mag één film worden ingestuurd.
De films dienen uiterlijk 19 oktober 2013 te zijn ontvangen bij:
Piet van Eerden, Frank Sinatraplein 61,
1945 WM Beverwijk.
De films moeten worden aangeleverd op DVD, Blu Ray of op een SD cassetteband.
Op de drager mag slechts één film staan met een zwarte aanloopstrook van 20 seconden.
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Analyse “De herinneringen blijven”
Bij de gebruikelijke opbouw, om
19.00 uur, van de avond was er een
vreemde eend in de bijt. Het bleek
al snel waarom want hij had zijn
camera met toebehoren meegenomen. Het was Cor die van de avond
een videoverslag gaat maken en
dat bracht hem ertoe om ook de
opbouw te filmen.

werden door hem aangehaald waaronder de verhoging van de NOVA
contributie met € 1.- en de aanstaande NH’63 jubileumviering op
26 en 27 oktober. Tevens kondigde
hij aan dat hij in de pauze een
drankje zal aanbieden.
Hierna gaf hij Fred Boeré het
woord. Deze avond gaat hij de film
“De herinneringen blijven” van Ton
Kraayenvanger analyseren.
Allereerst introduceerde hij Ton
Kraayenvanger, een filmer uit de
regio AVO, die vooral opvalt door
zijn sociale bewogenheid en zijn
onderzoekend vermogen. Hij is een
bevlogen filmer die veel wereldreizen maakt en soms een dwarsligger
kan zijn. Een aantal van zijn films
werden opgenoemd die vaak ook
op You Tube zijn te bewonderen.
Hierna werd zijn 53 minuten durende film “De herinneringen blijven”
vertoond. Een documentaire van
het huidige Vietnam met een terug-

Om 20.00 uur begon Gerard met
het trekken van het lootje. Dit had
nogal wat voeten in de aarde omdat
op dat moment nog maar tien leden
aanwezig waren. Na het zesde lot
kwam mijn naam tevoorschijn hetgeen ik eigenlijk al vooraf had verwacht.
Eerst memoreerde Gerard de NH’63 gedelegeerdenvergadering die
hij en ondergetekende bezocht hebben. Een aantal belangrijke punten

blik naar het door oorlog geteisterde
verleden. Hierbij neemt Ton onomwonden een op feiten gebaseerd
standpunt in.
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De conclusie van de film is volgens
Fred: Hoe kan een volk dat zo
zwaar geleden heeft zo optimistisch
en zonder haat naar de toekomst
kijken.
In de pauze kregen we een drankje
van Gerard en liet Marijke een kaart
rouleren om iets goeds te wensen
aan Wil Ottink die alweer een tijdje
in de lappenmand is beland.
Na de pauze werd de film besproken met de aanwezigen en kwamen
ook de sterke en de zwakke kanten
aan bod. Veel bewondering was er
voor het vele research en het goede
camerawerk dat gedaan was voor
de film. Ook de voice-over van
Ruud Boon verdiende een pluim.
Een zwak punt is dat er, naar ons
gevoel, een aantal overbodige scènes in de film zitten waardoor de
film eigenlijk te lang wordt. Alle facetten van de film werden door Fred
belicht zoals camerawerk, montage,
beeld en muziek en de gedoceerde
emotie. Al met al een uitstekende
film die dan ook op het laatste Nationaal NOVA Filmfestival terecht
een Super NOVA verdiende in de
categorie non-fictie.
Na afloop bedankte Gerard, Fred

heel hartelijk voor de voortreffelijke
wijze waarop hij deze zeer geslaagde avond heeft gepresenteerd.
Hierna vertoonde Kees Tervoort de
film die gemaakt is tijdens de uitreiking van de Hogenbijlprijs 2012.
Helaas werd de film vroegtijdig beëindigd i.v.m. de tijd, tot grote ontsteltenis van Kees.
Kees, Bouke en Cor werden heel
hartelijk bedankt door Gerard voor
hun bijdrage aan deze avond.
Ruud Besjes
Foto´s: Piet van Eerden
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Agenda Velsen & Omstreken
12 sept.

: stand van zaken NH’63-opdracht + films van leden

26 sept,

: multicammontage-demo door Ed Taylor (ov)

10 okt.

: “In de hoofdrol” Ton Kraayenvanger

19 oktober : 50 jaar Videofilmers Velsen in “In de Abeel
24 okt.

: première opdrachtfilm NH’63 + films van leden

26/27 okt.

: 50 jaar NH’63 met Opdrachtfestival “Achter gesloten gordijnen”i n
De Jansheeren in Heemskerk

7 nov.

: casting live acteurs en actrices clubfilm

9/10 nov.

: NOVA FiImfestival

21 nov.

: resulteten casting live van 7 november

5 dec.
19 dec.

: Sinterklaasavond (geen clubavond)
: slotavond 2
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11 mei 2013 in Deurne
www.oneminutefilmfestival.nl

IN DE HOOFDROL
10 oktober 2013

Achter gesloten gordijnen
26 en 27 oktober 2013

