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Nummer 2 - 51ste jaargang  - maart 2012 

 

‘Nee, dat had ik toch echt niet verwacht’.  
Aan het woord is Piet van Eerden, beden-
ker van het verhaal voor de clubfilm “Het 
Witte Huis”. 
 
‘We waren op vakantie in La Roche en 
Ardennes en in een laatje kwam ik een 
brochure tegen waarin een artikel stond 
over het Ardennenoffensief in 1944’. 
 
In het kledingverhuurbedrijf AVAR in 
Spijk op de grens van Nederland en 
Duitsland, draagt eigenaar Frank onder-
tussen Duitse en Amerikaanse  officiers-
kleding aan en stalt alles uit op  het grote 
bureau. 
 
Gerard controleert aan de hand van de 
bestellijst of alles aanwezig is en plakt  
naamstickers op de plastic zakken waarin     

de jassen, broeken, laarzen, koppels enz.  
- de attributen per acteur -  worden op-
geborgen. 
Tijdens de koffie vertelt Piet hoe het zo-
ver is gekomen om met de hele club  een 
korte speelfilm te maken. 
 
‘Het vakantiehuis aan de rivier, het oor-

logsmuseum in het pittoreske plaatsje en  
de rode wijn wakkerden mijn verbeelding 
aan en de laptop nam alles in  zich op. 
Thuis gekomen liet ik mijn verhaal aan 
een paar goede vrienden lezen en ze 
waren unaniem van mening dat het niet 
bij een verhaal moest blijven’. 

En zo is het gekomen dat we  besloten 
met elkaar aan de slag te gaan  een korte 
speelfilm te maken. 
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Uit de hamer geklapt 

Het gebeurt niet zo vaak. Eigenlijk bijna nooit en dat is best 
wel jammer. Ik geef de schuld aan het digitaal maken van het 
clubblad. Heb het sterke vermoeden dat daardoor het uitgif-
tegebied behoorlijk is vergroot. Ja, eigenlijk weet iedereen 
wel dat digitaal verzenden van een pdf document of een 
gedrukt boekje verzenden via PostNL gelijk staat aan de keu-
ze van kosteloos of onbetaalbaar. 
Daar ga ik weer, eigenlijk onbewust: schrijven over postze-
gels. Dat was ook het commentaar van een filmvriend, die ik 
op een juryinformatiedag sprak en mij complimenteerde met 
deze rubriek en er daarna fijntjes aan toevoegde of ik ook 
nog wel eens over films schreef in mijn column. Ik had van 
deze beste man nooit eerder commentaar op mijn schrijfsel 
ontvangen; kennelijk zat deze heer niet in de adressenlijst 
van het populaire clubblad, maar nu wel ineens in de lijst van  
e-mailadressen. 
Dat het maar vaak mag gebeuren, commentaar op je co-
lumn. Positief of negatief maakt niet uit. Alleen van com-
mentaar kun je leren. 
Schrijven over Videofilmers Velsen in een column in de 
Beeldspraak.  
 
Hoe eenvoudig kan dat zijn als je de vorige avond een spette-
rende première heb meegemaakt van de clubfilm ”Het Witte 
Huis”. Een clubopdracht die we ons zelf hebben opgelegd als 
cadeau ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan op 17 okto-
ber 2013. 
 

Een film waarvoor offers zijn gebracht, nachtrust is opgeof-
ferd en duizenden autokilometers zijn gevreten door cast en 
crew. En dat allemaal geheel belangeloos. Alle leden van 
Videofilmers mogen trots zijn op het mooie resultaat van 
deze geweldige samenwerking. Wat hebben we toch een 
fijne vrijetijdsbesteding tot onze beschikking. 
 
Bij een première hoort natuurlijk aandacht van de schrijven-
de pers. Het regionale dagblad IJmuider Courant stelde bijna 
een volle pagina beschikbaar voor het aankondigen van deze 
premièreavond in ons clubverblijf ”In de Abeel”. 
Redacteur Anneke Wijsman nam mij een telefonisch inter-
view af en wilde weten of er nog anekdotes te vermelden 

waren. Dat maakt het artikel zo lekker smeuïg voor het le-
zerspubliek. 
 
Natuurlijk zijn er anekdotes te vermelden bij het maken van 
een film. De acteur in de rol van soldaat had zich vergist en 
kwam een dag te vroeg op de set, verkleedde zich in vol or-
naat om er ver-
volgens achter 
te komen dat 
zijn aanwezig-
heid niet ge-
wenst was; de 
set was uitslui-
tend toeganke-
lijk voor officie-
ren en die func-
tie had de bra-
ve borst nog 
niet. 
 
 
 
 
Jureren, ook zo’n geweldige vrijetijdsbesteding in de avond-
uren. De rondreisjury van NH ‘63 was en is nog steeds een 
aantal avonden op pad om de films bij andere clubs te be-
oordelen. 
Wat mij opviel bij de 3 jureringen, waarbij ik dit jaar deelge-

noot was: het werd nergens laat. Dat wil zeggen dat de jure-
ring, compleet met bespreking van de films en het bekend 
maken van de punten, binnen de ooit opgestelde tijden 
bleef. 
Dat was in tijden van weleer andere koek; diep in de nacht 
gebruikte ik de bijna lege wegen om thuis te komen. Juist in 
die tijd heb ik geleerd om ’laat thuis te komen’.  
Als we heden ten dage op tijd de jurering hebben beëindigd, 
heb ik altijd de neiging om nog even te blijven plakken. Laat 
maken zit nu eenmaal in mijn genen. Ik doe nog net niet het 
licht uit. 
 
Uw voorzitter, Gerard Swets 
 

Onze glunderende hoofdrolspeler Silvan Zomerdijk  Alle acteurs en actrices op de foto 

Een boze Duitse officier 
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Nu we hebben besloten Beeldspraak 
voortaan geheel on-line te laten verschij-
nen, is dit wellicht ook het juiste moment 
om vorm en inhoud  aan te passen. 
 
Zo zal het vertrouwde A5 formaat plaats 
gaan maken voor het A4 formaat en zul-
len er nog wat meer foto’s worden ge-
plaatst. 
 
Inhoudelijk wordt gedacht aan een aan-

tal vaste rubrieken als: “Educatie”, 
“Technische zaken”, “Verwacht”, “Een 
film maak je niet alleen”, enz. 
 
Over het algemeen hebben we niet te 
klagen over medewerking van de leden 
waar het verslagen betreft. 
 
Graag ontvangt de redactie ook wat opi-
niërende en technische artikelen. 
 

Ook zullen we proberen Beeldspraak 
i.p.v. 5x per jaar ca 10x per jaar te laten 
verschijnen. 
 
Wij hebben er zin in! 
 
De redactie 
 
 
 
 

 

     

Beeldspraak in een ander jasje 

 

     

Een film maak je niet alleen 

Het is opvallend dat de meeste leden van 
onze club buiten de gemeente Velsen 
wonen. 
In 1963, het jaar van oprichting, lag dat 
heel anders. Bijna alle leden woonden in 
Velsen! 
 
Enerzijds door verhuizingen, anderzijds 
door de grote aantrekkingskracht van 
onze club, groeide het aantal leden van 
buiten. 
 
Daar zijn wij best blij mee.  
 
Je zult je afvragen waarom Videofilmers 
Velsen altijd zo’n aantrekkingskracht 
heeft gehad. 
 
Buiten het feit dat we een aantal zeer 
goede filmers  in onze gelederen hebben, 
er nationaal en zelfs internationaal flink 
aan de weg wordt getimmerd, zijn er in 
de loop der jaren gezamenlijk veel films 
gemaakt. 
Vandaar ook dat het credo van de club is:  
“Een film maak je niet alleen”. 

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat 
niemand in z’n eentje een film kan ma-
ken!  
Er zijn veel filmers bij Videofilmers Vel-
sen te noemen  die individueel heel 
mooie films hebben gemaakt. 
 
Maar het is ook heel prettig als je binnen 
de club mensen kunt vinden die je kun-
nen helpen en met raad en daad bij wil-
len staan. 
 
Zo zijn we momenteel met de hele club 
bezig  een korte speelfilm te maken. 
 
Iedereen heeft zijn of haar taak. Van Re-
gisseur tot cateraar, van cameraman tot 
locatiezoeker en van geluidsman tot sce-
narioschrijver. 
Omdat het deze keer een “kostuumfilm” 
is, zijn er speciaal een paar leden belast 
met het huren of op de kop tikken van de 
benodigde kleding. 
 
As we medio maart de première houden 
in ons clubhuis “In de Abeel”, de zaal 

stampvol zit, de lichten doven en de eer-
ste beelden op het prachtige grote 
scherm verschijnen, dan kloppen de har-
ten van de acteurs en actrices, hun fans 
en de medewerkers als een gek! 
 
En of we nou wel of niet een prijs winnen 
op een festival, het doet er niet toe. 
 
We hebben met elkaar een film gemaakt. 
Iedereen heeft zijn best gedaan om er 
wat moois van te maken. 
Dat kan allemaal bij Videofilmers Velsen 
De club waarvan de leden bijna allemaal 
buiten de gemeente wonen, maar die 
iedere donderdag om de veertien dagen 
naar “In de Abeel” komen. 
Ja zelfs uit Kreileroord, Alkmaar en Best 
komen ze! 
 
En dat alles onder het motto: “Een film 
maak je niet alleen”. 
 
Piet van Eerden 
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Mijn goede vriend Arie de Jong zucht menigmaal: “Dat kan toch niet waar zijn?” Gevolgd door stevig commentaar op bijvoorbeeld 
ontwikkelingen binnen de NOVA. Zo is hij van mening dat het nieuwe pasje (model creditcard)  weggegooid geld is, Over deze en 
andere “onnodige” veranderingen hadden wij het een paar weken geleden ‘s avonds na het eten aan de Algarve. 
Er ontstaat dan een pittige discussie tussen ons, steevast eindigend in “Proost”, en we nemen er nog een. 
 
Zelf gebruik ik de uitdrukking ook nogal eens. Zo vind ik al die herhalingen op de Tv weggegooid geld. 
‘s Morgens wordt bijvoorbeeld het journaal tot in den treure herhaald. 
Maar de TV-bonzen lijken het ook normaal te vinden dat bepaalde series  meerdere keren per dag worden herhaald. 
Natuurlijk hoor ik de liefhebbers al zeggen dat het juist  goed is te herhalen omdat dan iedereen het kan horen en zien.  
 
Over horen en zien gesproken! 
Steeds meer presentatoren schreeuwen tegenwoordig  artiesten  aan. Lichtende voorbeelden zijn o.a. Matthijs van Nieuwkerk,  
Jörgen Rayman en Martijn Krabbé. Waarbij ik vind dat deze laatste de absolute kampioen schreeuwlelijk is! 
Zelfs presentatrices zijn door het schreeuwvirus besmet. Wellicht kan hier nog net op tijd wat aan gedaan worden. 
 

Piet van Eerden  
 

 
Graag de eerste van de maand je kopy inleveren. Zogenaamde “platte tekst” kan het makkelijkst worden verwerkt. 

Lettertype Calibri, punt 10. 
Foto’s zijn uiteraard ook van harte welkom! 

 
 
 

 

Verslag 27 februari 2014: “De eerste  versie van de montage” 

Vol verwachting klopt ons hart. 
Cor en Kees, die de montage van onze 
speelfilm doen, hebben acht minuten 
voorlopig resultaat in de aanbieding. 
Terwijl Kees ons op zijn bekende manier 
in spanning houdt, zit Cor er quasi ont-

spannen bij. Bouke heeft al drie keer 
een seintje gegeven dat hij er klaar voor 
is, maar Kees raakt niet uitgepraat over 
de opname in het schuurtje van Mar-
greet, waar hij ‘niet bij mocht zijn’. 
Hilariteit alom natuurlijk. 
 
Maar om 20.30 uur is het dan zover! 
Scène 1 is prachtig en doet absoluut 

niet onder voor de andere scènes! 
Hilariteit alom natuurlijk.  
    
Iedereen kan na afloop zijn zegje zeg-
gen.  
We zijn uiteraard allen zeer betrokken 
bij de film en er wordt tot de pauze zin-
vol commentaar gegeven. 
 
Gerard ‘s verjaardag is in zicht en daar-
om biedt hij ons een drankje aan. 
Hulde! 
 
Hij meldt tevens dat de club een rook-
machine rijker is geworden. Een donatie 
van Laurens! 
 
Na de pauze gaan we nog een keer naar 
de beelden kijken. Er wordt nu veel 
meer inhoudelijk gekeken. 
 
Kees en Cor leggen uit hoe ze verder te 
werk zullen gaan en we hebben er alle 
vertouwen in dat het prima voor elkaar 
zal komen. 
 
Voor de première over veertien dagen 

zijn de uitnodigingen uit. Het zal druk 
worden! 
 
Gezamenlijk wordt een kort voorpro-
gramma opgesteld. Na de pauze de pre-
mière van “Het Witte Huis”. 

Iedereen wordt verzocht om op tijd te 
zijn om onze gasten te kunnen verwel-
komen. 
 
We wensen onze editors veel succes, 
rekenen de drankjes, rookworsten, etc. 
af en kijken terug op een spannende en 
leerzame avond. 
 

 

     

Dat kan toch niet waar zijn? 

     

Kopy Beeldspraak inleveren 
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Herman en ik gaan wat vroeger dan nor-
maal op weg naar Velsen en toch is het al 
zoeken om een parkeerplekje niet te ver 
“hinkepinken” van “De Abeel” te vinden. 
Binnen wordt de oorzaak duidelijk.  
 
Er zijn al veel mensen aanwezig om het 
resultaat van onze gezamenlijke film “HET 
WITTE HUIS” te zien. 
De zaal is gezellig ingedeeld met tafeltjes 
en stoelen daar omheen en we zien leden 
van Velsen aanwezig en acteurs uit de film 
en relaties van acteurs uit de film. Het is al 
een redelijk volle bak. 
 
 
Ank Swets deelt programma’s uit en Her-
man is blij verrast als hij ziet, dat de film 
“JORIS” ook voor de pauze is geprogram-
meerd. Zelf heb ik het druk met contacten 
leggen met oude- en nieuwe bekenden.  
 
Om zo’n kwart over negen opent Gerard 
de avond en heet iedereen (nu zo’n kleine 
60 mensen) van harte welkom. De tover-
mand komt te voorschijn en ik word de 
gelukkige om het verslag van deze avond 
te schrijven. Maar…ik besteed dat altijd 
uit. Net als Gerard, die voor de rest van de 
avond de presentatie uitbesteedt aan de 
regisseur van de film Kees Tervoort. 
 
Kees spreekt nogmaals zijn dank uit voor 
de enorme inzet van alle medewerkers 
aan deze film. 
Daarbij mag niet worden vergeten, dat 
velen ook tijd en reiskosten hebben geïn-
vesteerd in de film. 
 
Daarna verlegt hij de aandacht naar het 
programma vóór de pauze en gaat even in 
op de manier waarop films binnen een 
filmclub vaak ontstaan. De individuele 
filmer komt aan bod, die veelal een docu-
mentaire-achtige film maakt, zoals te zien 
is aan de film “DUDOK EN VELSEN” van 
Margreet Schaafsma en Evert Bakker. Ook 

is er een beetje een trend gaande met het 
filmen van reportages, waarbij met een 
flink aantal camera’s opnames worden 
gemaakt van een optreden, welke dan 
worden gemonteerd tot een spannende 
clip van zo’n optreden. Als voorbeeld 
wordt vertoond: “ROXANNE’S TANGO”.  
 
Kees vertelt verder, dat onze club lid is 
van een regionale-, een landelijke- en een 
wereldwijde organisatie. Van de regionale 
organisatie komt met enige regelmaat een 
opdracht om een film naar een bepaald 
thema te maken. In 2001 was dat het the-
ma “oponthoud”, waarna onze club de 
film “JORIS” maakte, een speelfilm met 
een klein truukje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verhaal kwam van Piet en Ellen van 
Eerden en Herman vertelde mij, dat er 
gefilmd was in en rond het huis van Anne 
en Kees en dat de kat van wijlen Toop- en 
Corrie Narold was en dat hij alles deed 
voor een stukje haring. Ik was toch wel 
even trots, dat ik mijn Herman zag acteren 
als de vader van het gezin. 
 
En dan is het PAUZE.  
Pauze met lekkere hapjes en een drankje 
op rekening van de penningmeester. 
Pauze, waarin een pamflet wordt uitge-
deeld met een aansporing om donateur, 
of zelfs lid te worden. 
Pauze waarin ik weer verder kan gaan met 
het leggen van contacten. 
 
 
 

Dan…is het zover. We gaan de film “HET 
WITTE HUIS” zien. Herman en ik hebben 
er een zwaar hoofd in. Veertien dagen 
geleden hebben we een half-gemonteerd 
deel gezien, wat ons niet erg aansprak. 
Ach, het was niet onaardig, maar het was 
toch niet, wat we ons er van hadden voor-
gesteld. 
Thuis hebben we toen uitgebreid bespro-
ken, hoe het anders had gemoeten, waar 
het behoorlijk mis was gegaan en hoe wij 
het zouden hebben gedaan. 
Maar…WAAAUWWW…wat hebben we 
ons vergist. Wat ziet dit er goed, NEE fan-
tastisch uit. Het verhaal wordt keurig inge-
leid met tekst in beeld met op de achter-
grond een prima passende inleidende 
muziek, tikkeltje dreigend, goed gedo-
ceerd. We worden even in de sfeer ge-
bracht door oorlogsbeelden, die op een 
laptop van een wat oudere man blijken te 
staan. Dit introduceert ons met de oude 
Daniel, die zich zijn verzetswerk als jonge 
Daniel herinnert. De hele film is daarna 
een flash-back van zijn herinneringen. Een 
gedachtenstem leidt ons regelmatig door 
het verhaal. De fraaie kleurverschillen in 
beeld tussen heden en verleden zijn prima 
gekozen. De film is niet overal even sterk, 
maar als ik zie, dat na afloop Herman met 
tranen in zijn ogen zit, dan snap ik, dat 
ook hij zich goed heeft kunnen inleven in 
het verhaal. Hij verklaart zijn ontroering 
door het feit, dat de Duitse officier aan 
het eind van de film toch de jonge Daniel, 
met het verzetskrantje, laat gaan. 
Het luide applaus duurt langer dan gebrui-
kelijk en dat is een goed signaal. 
 
Kees vraagt meteen even wat reacties, 
vooral van de hoofdrolspelers Silvan, Co, 
Ruud en Linda. 
Allen zijn enthousiast over het resultaat 
en prijzen de professionaliteit en passie, 
die wij uitstraalden tijdens de opnames.  
 
 

 

     

Verslag 13 maart: “Première-avond Het Witte Huis” 
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Kees daarentegen reageert ook met 
enorme complimenten aan de spe-
lers, die soms tot diep in de nacht 
aanwezig bleven. In het bijzonder 
Silvan, die gewoon de volgende dag 
weer naar school moest, ja zelfs op 
de nachtelijke set in de vele wachttij-
den die gebruikelijk zijn, zat te leren 
en vervolgens gewoon een acht haal-
de met zijn proefwerk Frans. Uitste-
kend gedaan jochie. 
 
Het is weer PAUZE en er is beloofd, 
dat de film nogmaals vertoond zal 
worden. 
Pauze met lekkere hapjes en een 
drankje op rekening van je eigen por-
temonnee. 
Pauze, waarin ik help kopjes en gla-
zen van de eerste pauze op te ruimen 
en praat met Silvan, Cor, Kees, Ruud 
Westerkamp en nog een aantal ande-
ren. 
 
Iedereen zit weer, de emoties zijn 
weer wat onder controle, het zaal-
licht dooft en op het grote scherm 
verschijnt weer de titel van “HET WIT-
TE HUIS”. 
 
De tweede keer kijk je toch weer an-
ders. Je weet wat er ongeveer gaat 
komen en je gaat wat meer op details 
letten. Als je acteert in de film kijk je 
wat mee naar jezelf of juist naar de 
anderen. Dat doet echter niets af aan 
de kwaliteit van de film. Hij blijft ge-
woon een mooi visitekaartje van onze 
club. 
 
Als veertien minuten later het licht 
voor de laatste keer aan gaat is het 
applaus niet minder dan de eerste 
keer. 
 
Tijd om medewerkers aan de film in 
het zonnetje te zetten. 
Kees memoreert eerst de crew, waar-
bij hij een extra waarderend woord 
heeft voor de productie mensen Piet 
en Gerard. Ondanks een aantal te-
genslagen en het moeilijke vinden 
van de acteurs, bleven zij in de film 
geloven en zetten door. Piet zal daar 
ongelofelijk veel tijd in hebben zitten. 
 
Dan de cameraman Cor, die prachtige 
beelden maakte, waarvan er velen 
overigens niet in de film zitten onder 
het motto: “Kill your darlings”. Ook 
heeft hij (met Kees) een groot deel 
van de montage voor zijn rekening 
genomen, voorwaar geen sinecure, 

als je bedenkt, dat er tussen de opna-
mes en deze presentatie slechts zo’n 
drie weken zaten. 
 
Anne, die met een koptelefoon op 
haar hoofd en een microfoon aan een 
hengel heeft gezorgd voor prima live 
geluid.  
 
Margreet, die als scriptgirl nauwkeu-
rig bij heeft gehouden, wat er wan-
neer is gebeurd. Bauke die het licht 
grotendeels voor zijn rekening nam 
en vergeet Kees zelf niet, die tenslot-
te de regie had over het geheel.  
 
n ieder geval heeft ieder lid wel op 
één of andere manier zijn steentje 
bijgedragen. Bijzonder persoon hier-
bij is iemand, die geen lid is en toch 
tot de crew moet worden gerekend. 
We doelen op Margot van Eerden, 
voor ons geen onbekende, die het 
grimeren van een aantal acteurs voor 
haar rekening nam en daar weer uit-
stekend in geslaagd is. Voor haar zijn 
er bloemen uit handen van de voor-
zitter. 
 
Vervolgens een bloemenhulde voor 
de cast. 
 
De vier dames Linda, Asli, Marieke en 
Yvonne,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
de twee Daniels (jong en oud). Joop 
de muzikant op accordeon, waar hij 
echt niet op kon spelen. De verzets-
strijder Leo (hij had een onmisbare 
rol van nog geen minuut in de film). 
Vier Amerikaanse officieren en vier 
Duitse officieren. Dan nog Niels, Mai-
kie en Laurens, die soms dubbele 
rollen vertolkten. Ook Martin Hulster, 
die de Amerikaanse jeep kon verzor-
gen.  
Allen worden onder grote dank in de 
bloemen gezet. Sommigen weten ook 
nog een anekdote te vertellen, maar 
die zijn mij grotendeels ontgaan. 
 

Omdat er in de pauze al acteurs zijn 
weg gegaan, zijn er nog bloemen over 
en dat komt goed uit. Dit geeft de 
voorzitter de gelegenheid om een 
woord van dank uit te brengen aan 
Ellen van Eerden, die de afgelopen 
tijd weer heeft moeten lijden onder 
het gemis van haar echtgenoot Piet. 
Hij was er dan wel, maar hij had geen 
tijd, want hij was met een film bezig. 
Overigens is Ellen wat dat betreft wel 
wat gewend, denk ik. 
 
Er wordt nog meegedeeld, dat de film 
waarschijnlijk op 27 april zal worden 
vertoond op het regionale festival in 
Heemskerk (Dit hangt wel af van een 
jurering op 27 maart). Als dit door 
gaat krijgt iedere acteur daarover 
bericht en is van harte welkom op dit 
festival. Ook zal iedereen nog een 
DVD van de film krijgen. Er wordt wel 
dringend verzocht de film niet op 
YouTube te zetten (i.v.m. de jurering). 
 
De avond wordt besloten met een 
groepsfoto van de cast.  
Daarna worden er nog handen ge-
schut en vinden er vele gesprekken 
plaats, maar langzaam maar zeker 
druppelt iedereen naar huis. 
 
(en Piet (van de bar), Gerard, Ruud B. 
en Bauke doen hun best om alles op 
te ruimen). 
 
Katerina Schipper. 
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13 maart  : première clubfilm + films van leden,  
      
15 maart  : UNICA-promotiedag in Sliedrecht 
 
27 maart  : rondreisjury/clubkampioenschap 
 
  3 april  : UNICA-filmprogramma bij De Ronde 
     Venen 
 
  5 april  : jurering vooraf Regiofestival 
 
10 april  : gastspreker 
 
24 april  : werkavond cameravoering 
 
27 april  : Regiofestival in De Jansheeren 
 
  8 mei  : thema-avond 1-minuutfilms  
 
10 mei  : NOVA 1-minuut Filmfestival in Axel  
     zaal “De Halle” 
 
22 mei  : werkavond het bedenken van een  
     filmverhaal  
 
  5 juni  : nog in te vullen 
 
19 juni  : slotavond 

 

     

Binnenkort in dit theater 

 


