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Uit de hamer geklapt
Wat hebben we toch een fijne
club in Velsen, luisterend naar de
naam Videofilmers Velsen.
In de laatste gedelegeerdenvergadering verhief ik mijn hoofd boven
het maaiveld met de belofte, dat
onze vereniging minstens € 100
zou bijdragen als sponsoring voor
het NOVA Filmfestival 2014 in
Purmerend.
En zie daar: 15 leden brengen
spontaan maar liefst 2 keer zoveel
euro’s binnen en als deze column tot een goed einde is gebracht, is mijn volgende taak het overmaken van € 200 naar
de speciale rekening van het NOVA evenement in oktober
van dit jaar.
Hartelijk dank leden, dat u mij niet heeft laten zitten.
Het 1-minuutfestival 2014 heb ik dit jaar ’moeten’ missen.
De voorbereidingen voor onze cruise noopte mij om er één
keer niet bij te zijn.
”Neem je nog een camera mee”, werd mij in de week voorafgaande aan ons vertrek nog gevraagd. ”Natuurlijk neem ik
een camera mee, om foto’s te maken”, was mijn reactie.
Ik ben geen vakantiefilmer. In het verleden deed ik nog wel
eens een poging met als resultaat minstens drie films in opgenomen staat en derhalve in die vorm het predicaat
’vakantiefilm’ onwaardig.
Zelfs met een fototoestel raak ik telkens weer achter tijdens
de excursies, die bij een cruise een belangrijk onderdeel vormen om de cultuur van de diverse bestemmingen op te kunnen snuiven.
Eigenlijk ben ik mijn hele leven al langzaam. In mijn werkzame leven waren haastklussen niet aan mij besteed. Wel heb
ik geleerd dat als je alles langzaam doet, maar wel gestaag
doorgaat, het eindresultaat er toch nog best mag wezen.
Als ik heel eerlijk ben en waarom zou ik dat niet een keer
mogen zijn, word ik ook met de dag luier.
En dat is ook de reden dat ik geen voorbereidingen tref om
alles, maar dan ook alles uit een excursie te halen. Derhalve
geen diepteonderzoek wat ik aldaar zou kunnen aantreffen.
En dat is juist een must voor een goede vakantiefilm: vooraf
lezen, lezen en nog eens lezen.
Ik laat het liever over mij heenkomen en neem uitsluitend
wat herinneringen mee in mijn geheugen. En om dat later
nog eens op te frissen, fotografeer ik wat in het rond. En raak
steevast achter bij het moordende tempo van de excursies in
het algemeen en de mijne in het bijzonder.
Teruggekomen in het mij zo vertrouwde kikkerlandje, met
zowaar dezelfde zon van tijdens de cruise, werden de geldbussen van de Anjercollecte netjes bij mij thuis afgeleverd
om ze vervolgens snel naar het verzamelpunt te brengen.
De uitslag is nog niet bekend, maar de beide heren hebben 3
avonden langs de deuren gelopen om mijn afwezigheid nog
enigszins te compenseren.
Grote hulde voor Laurens en Ruud.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor het maken
van een film ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
OIG-IHD. Deze stichting, luisterend naar de naam Ontspanning Invaliden Gehandicapten-Invalide HulpverleningsDienst,
is een begrip in de IJmond.
In het eerste gesprek voor de film werd meteen duidelijk:
deze organisatie met meer dan 150 vrijwilligers doet ontzettend veel voor de ouderen en dat verdient een goed gemaakte film.
Piet, wie anders, is al bezig om een scenario te schrijven,
waarin (een deel van) de vele activiteiten een plaats krijgen.
De filmcrew bestaat inmiddels uit Piet, Ruud, Margreet, Cor,
Anne en ondergetekende.
Wilt u ook meedoen met deze mooie opdracht? Wacht niet
te lang met uw reactie; de mooiste taken zijn het eerst verdeeld.
Eigenlijk altijd al willen hebben. Een column met een foto.
Na 70 afleveringen is het dan eindelijk zover.
En mijn motto blijft: “een dag niet gelachen, is een dag niet
geleefd”.
Mede namens het bestuur en onze erevoorzitter Piet wens ik
u een fijne zomer toe.

Uw voorzitter, Gerard Swets
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De 1-minuutfilm
De programmacommissie heeft voor vanavond de 1minuutfilm op het programma gezet.
Gerard begint met een mooi verhaal over een financiële bijdrage door de clubs aan het NOVA Filmfestival 2014 in
Purmerend.
Hij heeft het over gehaktballen en nog veel meer. De 10 aanwezigen snappen weliswaar niet alles van zijn betoog, maar in
de pauze ligt er mooi rond de € 159,00 op tafel!

Stemmen tellen (UNICA Bulgarije)

In etappes komt hij vervolgens terug op het Regiofestival, de
behaalde prijzen en nominaties voor het NF, de benoeming
van Piet tot Erevoorzitter van NH’63 en de daarbij uitgereikte
‘Gouden klap’.
Dan krijgt Piet de gelegenheid om iets te vertellen over het
fenomeen 1-minuutfilm.
‘In de tachtiger jaren werd de Zweedse Nationale Wedstrijd
nog maar door weinig Zweden bezocht.
Hoe kon je meer bezoekers lokken? Er werden diverse ideeën
naar voren gebracht.
Het idee om in het festival een wedstrijd te integreren van 1minuutfilms, sloeg aan.
In 1985 werd de eerste One Minute MOVIE CUP gehouden en
het werd een groot succes!
De Zweedse amateurfilmers en hun fans gingen weer in grote
getale naar het festival en bestuurslid Andreasson introduceerde het idee in 1990 bij de UNICA.
Afgesproken werd dat de films niet langer mochten duren
dan 60 seconden, commerciële films mochten niet meedoen
en per land mochten 2 films worden ingestuurd.
Nederland deed direct mee.

Op 10 mei aanstaande wordt in Axel (Zeeuws Vlaanderen) het
NOVA 1-minuut Filmfestival gehouden. We moeten dit festival zien als een voorselectie voor de One Minute Movie Cup
in Slowakije.’
Moet een 1-minuutfilm altijd geestig zijn?
In Nederland worden meestal “humoristische” films aangeboden. In veel andere landen worden meer serieuze thema’s
aangesneden.
Desgevraagd legde een Kroatische filmer Piet uit dat op hun
jaarlijks Internationale 1-minuutfestival zo’n 80% serieuze
onderwerpen worden vertoond.
Over dat soort films wordt uitgebreid gediscussieerd, terwijl
de humorfilms al snel weer vergeten zijn!
Piet heeft 5 films uit Kroatië en 5 films uit Nederland meegenomen en er ontstaat een geanimeerde discussie.
Dan is het pauze en gaan we aan de drank.
Gerard vraagt aan Kees om aansluitend het voortouw te nemen. Er worden drie groepjes gevormd. Ter plaatse bedenkt
Kees 3 thema’s:
Groep 1 (Marijke, Tino en Piet) ‘Het verborgen gevaar’
Groep 2 (Cor, KeesT en Ruud) ‘Rood licht’
Groep 3 (Gerard, Anne en Bouke) ‘Draaiende raderen’.

In 1991 werd besloten om voortaan per land 1 film in te sturen. Behoorde een film tot de 16 beste films, dan mochten
het jaar daarna 2 films worden ingestuurd.
In 1992 werd het NOVA 1-minuut Filmfestival tijdens het Benelux Filmfestival in Beverwijk gehouden.
Er deden liefst 61 films mee in het jaar dat de NOVA 60 jaar
bestond.
We mogen rustig stellen dat ons land uitstekende 1minuutfilms afvaardigt naar de UNICA. Onze films behoren
meestal tot de 16 beste en dat betekent dus dat we het volgend jaar 2 films mogen inzenden.

Er komen na een half uurtje brainstormen 3 verhalen op tafel.
Of ze ooit op het scherm zullen komen?
Voorlopig sluit Gerard de avond af en gaan Bouke, Kees en
Cor apparatuur inladen.
Ze zullen de techniek in Axel verzorgen (51 films!).
Tekst en foto’s: Piet van Eerden
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José Bibian’s ’Irene’ wint in Axel

Er was bijna geen beginnen aan. Als je
door loting tegen ‘Irene’ uitkwam was je
tot afvallen gedoemd!
Het scenario, het acteren, het camerawerk, de regie en het actuele thema
‘Alzheimer’, alles had José Bibian uit
Utrecht volledig in de hand.
Terecht eindigde zijn ‘Irene’ dan ook op
de 1e plaats en ontving een ticket voor
UNICA in Slowakije.
En voor de tweede keer in een maand
ging ‘s morgens om 06.30 uur de
bel en stond Ruud’s ‘bolide‘ voor de deur
te trappelen om ons naar Axel in ZeeuwsVlaanderen te brengen.
Deze keer naar zaal ‘De Halle’.

Het slechte weer kon niet voorkomen dat
we reeds om 09.00 uur arriveerden en
heel hartelijk werden onthaald door een
welkomstcomité o.l.v. voorzitter Cor Sol!
Kees, Bouke en Cor hadden vrijdagavond
beeld en geluid al geïnstalleerd en waren
blijven slapen in een bed and breakfast in
Zelzate.
Er stonden 50 1-minuutfilms op het programma die voor de middag in twee ses-

sies werden vertoond.
Aan de jury, bestaande uit Vladimir
Murtin, Ruud Scheidel en voorzitter Arie
Heerkens, de taak om 16 films als beste te
selecteren.

verassing de lege rolletjes op een stoomboot van zand!
Na de lunch werden de bezoekers geactiveerd en had de vakjury een uurtje vrijaf.

In de lunchpauze bestond volop gelegen- Kees praatte het hele programma aan
heid met elkaar van gedachten te wisselen elkaar en leidde op alerte wijze het zitten
over de ins en outs van de films.
en opstaan van de publieksjury.
Een van de verrassendste films vond ik
1e prijs: ‘Irene’ van José Bibian.
2e prijs: ‘Opa’ van Videoclub Losser.
3e prijs: ‘Prostitutie’ van Jef Caelen.
3e prijs: ‘Hoge Nood’ van Piet Lodenstein
& Trees van der Hoeven.
De vakjury bepaalde dat we ‘Irene’ en
‘Prostitutie’ zullen terugzien in Slowakije.
Ondanks het feit dat ZEEVA scholieren en
andere loslopende filmers had uitgenodigd om mee te doen aan deze ludieke
wedstrijd, waren deze in geen velden of
‘Geestig’ van Annegien Heij uit Vlissingen. wegen te zien.
Ondersteund door goed gevonden subti- Een positieve uitzondering vormden enketels, frunnikten een aantal geestelijken
le Belgische deelnemers uit bevriende
aan hun kazuifels. Attent vastgelegd en
clubs.
knap gemonteerd!
Een andere topper was ‘Hoge nood’
Het voltallig NOVA-bestuur was met nog
ca. 70 liefhebbers aanwezig en ‘onze TD’
projecteerde als vanouds!
Tot slot een pluim op alle Zeeuwse organisatiehoeden. Het kleinste district heeft
een groots festival georganiseerd.
De terugweg lijkt altijd korter dan de
heenweg en zo kwam het dat Ruud mij
om 18.30 uur weer afleverde in Beverwijk.

waarin een man probeert op tijd op het
campingtoilet te komen. Als het toiletpapier onder de deur uit is gekomen, spoedt Mooi op tijd voor Ilse en Waylon!
de man zich terug en plaatst tot ieders
Tekst en foto’s: Piet van Eerden
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Aan de zijkant van ons huis wordt keihard gewerkt. Er wordt
een nieuwe flat gebouwd van liefst 9 verdiepingen hoog!
De mannen werken als paarden. Het is voor mij allemaal
nieuw en ik heb grote bewondering voor hun vakmanschap.
Ik heb vanaf augustus 2013 ongeveer 300 foto’s gemaakt en
ga daar voor hen een presentatie van maken.
Maar wat heeft de bovenstaande foto en deze inleiding te
maken met het onderwerp van mijn artikel ‘De structuur van
de speelfilm’?
Wel, alles in het bouwproces is voorbereid en gepland. De
bundeling van kennis en ervaring brengt structuur in de
bouw.
En zo is het ook met het maken van een film.
Als we een goede film willen maken, zullen we structuur in
ons verhaal moeten aanbrengen.
Vrijwel alle goede films houden zich er aan. Veel onverteerbare films niet.

wending krijgt.
Akte 2, de confrontatie
Zonder conflict geen drama. Als je weet wat de drijfveren van
de hoofdpersoon zijn, wat zijn doel is, dan kun je obstakels
bedenken die hij tegenkomt op zijn weg. Hierdoor ontstaan er
conflicten. Dit deel van de film duurt ongeveer 60 minuten en
eindigt met een tweede wendingspunt (plotpoint).
Een belangrijke gebeurtenis zorgt ervoor dat een onomkeerbaar startpunt ons op de finale confrontatie afstuurt.
Dit deel van de film duurt ca. 60 minuten.
Akte 3, de ontknoping
Hoe eindigt het verhaal. Wat gebeurt er met de hoofdpersoon? Blijft hij leven of gaat hij dood?
Een sterk einde zorgt ervoor dat je verhaal begrijpelijk is en
compleet.
Dit deel van de film duurt ongeveer 30 minuten.
Deze lineaire grondstructuur wordt in alle scenario’s gevolgd.

Niet Syd Field, Jan van Weeszenberg of Roemer Lievaart hebben de klassieke driedeling oftewel de basisstructuur van de
film uitgevonden, nee het waren de Grieken die al haarfijn
wisten waar goed Drama aan moest voldoen.
Wat houdt die klassieke driedeling dan in?
Het is heel eenvoudig: elk verhaal heeft een begin, een midden en een einde.
Toch is dit van essentieel belang omdat: slechte films geen
goed einde, geen duidelijk begin of een kort midden hebben.
Een goed verhaal bestaat dan ook uit 3 aktes.
Akte 1, de introductie
Een standaard scenario is ongeveer 120 pagina’s lang, oftewel
2 uur film. Een pagina staat gelijk aan 1 minuut film.
Het begin is akte 1, ook wel het fundament of introductie
genoemd, omdat je ongeveer 30 minuten nodig hebt om je
verhaal op te bouwen.
In het fundament maken we kennis met:
- de karakters (over wie gaat het en wat voor soort
mensen zijn het)
- de omgeving (waar speelt het zich af)
- het genre (een actiefilm, een komedie)
Aan het eind van de eerste akte is er een wendingspunt, een
voorval, dat ingrijpt op je verhaal, waardoor het een andere

Ervan uitgaande dat het scenario volgens het uniforme schema wordt geschreven, is mijn ervaring dat in een amateurfilm 1 scenariopagina ongeveer 1½ minuut duurt.
(over het uniforme scenarioschema volgende keer meer).
De aktes in een tijdlijn:
1e akte
introductie
25%
wendingspunt

2e akte
confrontatie
50%

3e akte
ontknoping
25%
wendingspunt

Als een (amateur)film 20 minuten duurt:
Akte 1: duur ca 5 minuten, via wendingspunt 1 naar;
Akte 2: duur ca 10 minuten, via wendingspunt 2 naar:
Akte 3: duur ca 5 minuten
Uiteraard ben ik niet volledig in mijn beschrijving.
Als je meer wilt weten over de klassieke driedeling adviseer ik
de boeken ‘Hoe schrijf ik een scenario’ van Syd Field en
’Speelfilms maken’ van Roemer Lievaart te lezen.
Buiten schiet de bouwploeg goed op, binnen schiet mijn nieuwe scenario ook al wat op.
Tekst en foto: Piet van Eerden
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Volgend jaar weer voor de buis
Ik ben sinds jaar en dag een fan van het songfestival. Sommigen
spreken smalend over dit jaarlijks terugkerend evenement.
Maar volgens mij klopt dat niet helemaal, of beter gezegd, helemaal niet, met de feiten.
Volgens het NOS-journaal hebben er 6,1 miljoen mensen naar
de finale gekeken en dat is dan andere koek.
Ieder jaar ga ik er lekker voor zitten, cola en koek bij de hand.

toe een deelnemer aan het songfestival in beeld.
Wat een verademing was dan ook het optreden van
Ilse de Lange en Waylon! Niet alleen dat ze ‘Calm after the Storm’ voortreffelijk zongen, maar bovenal omdat de door hen ingeschakelde Belgische regisseur op zo’n smaakvolle wijze het
decor en het optreden zo sfeervol tot een eenheid had gecombineerd in zijn zwart-wit vormgeving.

Maar ook dit jaar kreeg ik al na enkele optredens weer, net als
de laatste jaren, dat onbestemde gevoel over me, dat ik naar
Er zullen ongetwijfeld lezers zijn die het niet met mij eens zijn.
een lichtshow zat te kijken waarin je ter afwisseling ook nog een
zanger of zangeres kon waarnemen.
Er valt nog heel veel te leren voor de vakmensen van de tv, jonge filmers en, last but not least door mij!
Die regisseurs en de decor- en lichtbouwers hebben naar mijn
stellige mening buitengewoon gevaarlijke exhibitionistische nei- Toch ga ik volgend jaar weer kijken, ik blijf hopen.
gingen. Ik krijg lichtflitsen, ontploffingen, steeds terugkerende
van rechts naar links zwaaiende beelden van achterhoofden,
Piet van Eerden
enz. enz. opgedrongen.
En, als de regisseur in een goede bui is, komt er ook nog zo af en

Terug van weg geweest
Het is opvallend dat we de laatste jaren weinig tot geen vakantiefilms op de club zien. Vroeger was dat anders. Wie herinnert zich
niet de verontruste gezichten van de clubleden als er weer zo’n karrenwiel werd opgezet! Dat gebeurde niet alleen op de club, ook
de buren nodigden je zo af en toe uit om te komen kijken en luisteren naar hun vakantiefilm met in de hoofdrol de Alpen of
Giethoorn. Dat alles is verleden tijd.
Bij onze filmvrienden van De Smalle Band houden ze al jaren achterelkaar een avond waarop vakantiefilms van maximaal 3 minuten worden gedraaid. Wij hebben dat ook een paar jaar gedaan en er werden verschillende juweeltjes vertoond.
Zullen we afspreken dat we ergens in oktober een avond plannen met vakantiefilms van 3 minuten onder het motto ‘Terug van
weggeweest’?
Als het aanslaat kunnen we misschien met De Smalle Band of met nog meer clubs een gezellige uitwisseling houden waarop alleen
vakantiefilms van maximaal 3 minuten worden vertoond. Laat eens wat van je weten of je het leuk vind. Of beter nog, laat in oktober wat van je zien!

Voordat je het weet sta je op Google!
Toen ik veertien dagen geleden een inleiding op de club zou houden en op Google zocht naar: ‘Van verhaal naar scenario’, kwam ik
tot mijn grote verbazing mijn eigen powerpointpresentatie tegen die ik onlangs in Zeeuws Vlaanderen had gegeven!
Na enig nadenken drong het tot mij door hoe het er op was gekomen.
Na afloop van de cursus had ik de digitale versie van de syllabus naar de secretaris gestuurd. Deze had het op zijn beurt op de website gezet. En dan slaat Google toe!
Ik heb daar uiteraard geen problemen mee, maar het drong wel tot mij door dat je voorzichtig moet zijn met wat je wel en wat je
niet aan het papier toevertrouwt. Bij het nog eens doorlezen van de syllabus, miste ik nu een aantal namen van “leermeesters” die
mij hebben geïnspireerd bij het opzetten van de presentatie.
Ik heb ze wel genoemd in de loop van de dag, maar niet vermeld in de presentatie. Erg? Ik zal er in ieder geval voortaan beter op
letten!
Piet van Eerden
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Smikkelen op de set
Gedurende het proces van het maken van een film zijn er meerdere momenten waarbij ‘eettechnisch’ kan worden stilgestaan:






Brainstormen over een nieuwe film
Het scenario en het draaiboek zijn klaar, alle voorbereidingen zijn getroffen
Op de set
De première
De evaluatie

Het scenario en het draaiboek zijn klaar, alle voorbereidingen zijn getroffen
We hebben de brainstormfase en de toastjes achter de rug. We gaan een film maken voor en over onze huurbaas de Stichting OIGIHD die in 2015 vijftig jaar bestaat.
De doelstelling van de stichting is om mensen met een beperking ontspanning en vervoer te bieden.
Tijdens het intakegesprek viel de naam van de oprichter: Jan Dienaar. Jan was een rasmuzikant! Hij had zelf een ernstige beperking, langzamerhand werd hij blind. In de 60-er jaren heb ik dikwijls met hem de muziek verzorgd op de feestelijke bijeenkomsten
van de stichting, meestal in De Abeel. Zo zie je maar weer!
Er is hard gewerkt aan het scenario en het draaiboek, de 1e versie is nagenoeg klaar en we gaan het vanmiddag om 15.00 uur
voorleggen aan onze opdrachtgever. Maar eerst gaan we tussen de middag wat eten.
Ik hoef niet lang na te denken over wat we gaan eten. Jan Dienaar was een echte IJmuidenaar en hij was helemaal gek van alles
wat uit de zee kwam. Ter nagedachtenis aan hem worden het scampi’s. Op naar de fa. Waasdorp aan ‘de kant’.

Scampi alla griglia (voor 4 personen)
Geroosterde grote garnalen met knoflookboter
Benodigd
6 ons verse of ontdooide diepvries garnalen
110 gram boter
1 dl olijfolie
1 eetlepel citroensap
2 fijngehakte sjalotten
1 eetlepel fijngehakte knoflook
1 theelepel zout
vers gemalen zwarte peper
Bereiding
Pel de garnalen, maar doe dit voorzichtig, zodat het laatste
kleine staartsegment blijft zitten. Snijd met een scherp mes
elke garnaal over de rug in en verwijder de ingewanden. Was
de garnalen snel onder stromend koud en bet ze zorgvuldig
droog met keukenpapier. Verwarm de oven met de grill maximaal voor.
In een ondiepe vuurvaste schaal, die net groot genoeg is om
alle garnalen in één laag te kunnen bevatten, de boter op een
lage vlam laten smelten en opletten dat deze niet bruin
wordt. Roer er de olijfolie, citroensap, sjalotten, knoflook,
zout en wat peper (een paar slagen uit de pepermolen) door,
voeg de garnalen toe en wentel deze door de boter en olie,
tot ze aan alle kanten glanzen van het vet.
Grilleer ze op een afstand van 8 tot 10 cm vanaf de grill gedurende 5 minuten, draai de garnalen om en grilleer nog 5 tot
10 minuten door, tot ze lichtgebruind zijn en stevig aanvoelen. Zorg dat ze niet te gaar worden. Verdeel de garnalen
over 4 borden, giet de saus er overheen en bestrooi het gerecht met de gehakte peterselie.
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Verslag: ‘Het bedenken van een filmverhaal’

Na de pauze kijken we achtereenvolgens naar:
SAPPHO VAN LESBOS (1993) Piet van Eerden
EERSTE HULP (1995) Kees Tervoort en Cees van der Veer
UN HIVER A MAJORQUE (2000) Herman Schipper
KOFFIE (2005) Cor van der Plaat en Nancy van den Boom
NOTENOLIE (2011) Fred Boeré
Na iedere film worden 5 vragen gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
Tino is vandaag weliswaar jarig, maar hij komt toch naar de
club! Dat noemen ze nou CLUBLIEFDE!
Hij trakteert in de pauze op een drankje en wij toasten op de
jarige.
Gerard en Ank hebben weer voet aan land gezet na een voorjaarscruise en Ruud en Laurens hebben 3 avonden gecollecteerd voor het Anjerfonds. Zij ontvangen een dankbaar applaus!
De avond staat in het teken van het bedenken van een filmverhaal.
Voor de pauze zal Piet het hebben over de te maken jubileumfilm voor OIG-IHD en na de pauze gaan we het inhoudelijk
hebben over een 5-tal eerder gemaakte films.
Waaraan dient een informatieve film te voldoen?
Of het nu een voorlichtingsfilm, een documentaire, een filmportret, een promotiefilm of een serie ervaringsverhalen is:
het gaat om de inhoud. Als die vervolgens wordt verpakt in
een aantrekkelijk jasje, bereik je de doelgroep.
Belangrijk om aan te denken:




Stel de doelgroep vast en stem daar het concept op af
Zorg ervoor dat er mensen in je film voorkomen
Zorg voor spanning in de film: wordt het gestelde doel
bereikt?

Kies de juiste techniek, zowel voor de beeld- als voor
de geluidsopname

Bespreek met de opdrachtgever op welk materiaal het
uiteindelijk resultaat zal worden afgeleverd

Titels, animaties en logo’s kunnen de video versterken

Een voice over is vaak een onmisbaar onderdeel van
de film

De soort te gebruiken muziek moet passen bij de doelgroep
Uitgebreid wordt stilgestaan bij de spanning in de te maken
film.

Blijft de film boeien?
Hoe komt het dat de film wel/niet blijft boeien?
Zijn wendingspunten in films belangrijk?
Herkennen we de wendingspunten in de film?
Wat is het mooiste, treffendste, indrukwekkendste
shot in de film?

Er ontstaan interessante discussies. Vooral de wendingspunten in films roepen nogal wat vragen op.
Gerard besluit met de gebruikelijke bedankjes en de opmerking dat de invulling van de volgende clubavond nog open
staat. Ideeën en voorstellen zijn welkom.
Tekst en foto Piet van Eerden
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Binnenkort in dit theater

Het lijkt nog zo ver weg, maar voordat je het weet is het oktober. Purmerend zal dan gedurende twee dagen het Cannes van ons
land zijn. De NOVA zoekt in dat weekend de beste amateurfilm van Nederland!
Dagelijks worden zo’n 250 bezoekers en medewerkers verwacht.
De NOVA heeft besloten om de Laureaten uit de 8 districten zonder meer te vertonen. Zij hoeven dus niet meer aan de preselectie
mee te doen. Dat geldt ook voor de laureaten van vier externe festivals voor amateurs.
De films die een nominatie hebben ontvangen ondergaan wel nog een vooselectie en de hoogst daarin geëindigden zullen eveneens worden vertoond.
Naast dit alles zullen twee mini-workshops, een postertentoonstelling en een wedstrijd wie de beste trailer van zijn film heeft gemaakt worden gehouden. Als echte liefhebber mag je dit niet missen!
Binnenkort zal een speciale website de lucht in gaan met informatie over toegangskaarten, het hotel, enz. enz.
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Agenda Velsen & omstreken

Colofon

Met bijdragen van
Piet van Eerden en Gerard Swets

Foto’s
Piet van Eerden en Gerard Swets

5 juni

: nog in te vullen

19 juni

: slotavond

23/8-30/8

: UNICA in Piest’any Slowakije

11 september: vakantiefilms van maximaal 3 minuten
Redactie
Piet van Eerden en Ruud Besjes

Redactieadres
Frank Sinatraplein 61, 1945 WM Beverwijk
0251-246312
E-mail: jpvaneerden@ziggo.nl

Voorzitter/penningmeester
Gerard Swets, Kon. Emmastraat 1, 1975 BL IJmuiden
0255-516574
E-mail: g.swets@quicknet.nl
Postgiro NL48INGB0004056763 t.n.v. Videofilmers Velsen

20 september: NH’63-cursus ‘Het maken van een
documentair’ door Fred Boeré
25 september: nog in te vullen
9 oktober

: ‘In de hoofdrol’

23 oktober

: Terug van weg geweest … vakantiefilms van
maximaal 3 minuten

25/26 oktober: NOVA Filmfestival in Theater De Purmaryn in
Purmerend
6 november : nog in te vullen
20 november: nog in te vullen

Secretaris
Ruud Besjes, P.C. Boutensstraat 212, 2025 LR Haarlem
023-8913123
E-mail: r.f.besjes@snelnet.net
Website: www.videofilmers Velsen.nl

23 november: Interclubontmoeting in De Jansheeren in
Heemskerk
4 december : nog in te vullen
18 december : slotavond

Clubadres
“In de Abeel”
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
0255-540691

