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Over ruim een week pakken we de draad weer op en ontmoeten elkaar in een gerenoveerde Abeel.
In de vakantieperiode zijn schilders, plafondverlagers, vloerbedekkers, enz. flink in de weer geweest en ziet “onze” zaal er weer prima uit. Een stimulans om weer mooie films te maken. Er wacht ons een aantal aangename en leerzame activiteiten!

Op donderdag 11 september gaan we naar wat korte vakantiefilms (maximaal 3 minuten)
van onze leden kijken.
Componeer uit je vakantiebeelden een korte film. Moet lukken!
Natuurlijk is er ook tijd voor andere films en zullen de UNICA-gangers verslag doen van
hun ervaringen in Slowakije.

Zaterdag 20 september organiseert NH’63 de cursus: ‘Het maken van een
documentaire’. Docent is Fred Boeré.
We zijn bijna volgeboekt. Tot 11 september kun je je nog opgeven bij Cor van der Plaat
(cursuscoördinator FAA NH’63).

Donderdag 9 oktober
De Belgische topfilmer Paul Amand komt voor ‘In de Hoofdrol’ naar De Abeel in IJmuiden.
We beginnen om 19.30 uur met 2 films van NH’63-leden die net geen nominatie kregen
voor het NOVA Filmfestival 2014.
Iedereen is hartelijk welkom!

Waar hebben we het over?
blz. 1 Inleiding en ‘Waar hebben we het over?’

blz. 8 Smikkelen op de set

blz. 2 Uit de hamer geklapt

blz. 9 Colofon

blz.3 Verslag 5 juni: ‘Vakantieverhalen en
snacks’

blz. 9 Agenda Velsen & omstreken

blz. 6 De kracht van de pen is weergaloos, maar
je hebt er niets aan als er geen podium is
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Uit de hamer geklapt
Rustige maanden, zo zou je de periode van begin juni tot eind augustus kunnen noemen.
Geen vergaderingen in deze periode, maar wel stand-by blijven voor
hen die een dergelijk zomerreces
niet nemen of willen nemen.
Zoals ’ons’ project voor de OIG-IHD,
die in 2015 maar liefst 50 jaar hulpverlening aan de gehandicapten en
invaliden vieren, dat gewoon doorloopt in de zomer.
Het door Piet gemaakte scenario, inmiddels al versie 2, is
met enkele bestuursleden van de jubilerende organisatie
besproken en daar zijn nog een aantal vragen, opmerkingen
en opdrachtjes uit voort gekomen. Het zou zomaar mogelijk
kunnen zijn dat er in het eerder aangehaalde zomerreces al
opnamen gemaakt moeten worden van activiteiten, welke
slechts één keer per jaar voorkomen. Het zou zelfs mogelijk
kunnen zijn dat een dergelijke bezigheid zich tijdens de UNICA voordoet, als minimaal 3 crewleden aldaar films aan het
kijken zijn. Of bezig zijn met andere leuke dingen, die bij een
bezoek aan de UNICA horen.
In de vorige ’hamer’ gaf ik aan dat de penningmeester voornemens was om het mooie bedrag van € 200 over te maken
voor extra inkomsten ten behoeve van het NOVA Filmfestival
2014 in Purmerend. Het bedrag is echter nog even doorgegroeid, waardoor hij € 260 kon overmaken. Hij dankt vanaf
deze plaats de leden en donateurs, die gevolg hebben gegeven aan de oproep van de voorzitter. Dat zij er tijdens het
festival in Theater De Purmaryn maar extra van mogen genieten.
Overigens heb ik mij laten vertellen dat de penningmeester
van Videofilmers Velsen geheel onbekend is met het fenomeen zomerreces. Inkomsten en uitgaven, zij laten zich niet
leiden door welk jaargetijde dan ook.
Zoals bijvoorbeeld het opgehaalde bedrag van de Anjeractie,
die dit jaar ’in kleine kring’ werd uitgevoerd. Ruud en Laurens verzamelden € 436,92 in hun bussen en het Anjerfonds
liet daarvan € 145,64 in onze clubkas vloeien.
Het moet u vast zijn opgevallen, Beeldspraak verschijnt telkens rond de eerste van de maand. Nu ben ik tot veel in
staat, maar thuiskomen van de film(s) op 31 augustus en
voor 1 september deze column maken gaat zelfs mij te ver.
Dus ook voor deze klus is het zomerreces niet van toepassing. Eigenlijk helemaal niet erg want u herinnert zich vast
nog wel van de lessen op de lagere school het bekende
spreekwoord ”Ledigheid is des duivels oorkussen”.
En nu ik het dan toch nog even over de UNICA heb, waar ik
volgens de laatste berichten vooral mijn vrouw Ank, maar
ook Kees, Bouke, Ruud, Remmet , ja zelfs ons oud Velsen-lid
Herman kan tegenkomen. Ook andere bekenden uit binnenen buitenland gaan we weer ontmoeten. Een beter vooruitzicht kan ik mij niet wensen. Unica, als je er voor de eerste
keer naar toe gaat, is dat zeker niet de laatste keer.

Nu even heel iets anders. Ik geef het zelfs een kopje.
TIJD
Veel mensen zien in mij een bezig baasje, altijd iets om handen. Maar ook ik heb eigenaardigheden. Velen zullen nu zeggen: ”ja, dat weten we al een tijd”, maar laten we vooral niet
afdwalen.
Mijn vrouw Ank heeft ooit al eens aangegeven dat ze het
leuk zou vinden als onze trouwfilm en de films over de geboorteperiode van onze dochters middels een DVD te zien
zouden zijn. ’Ooit’ moet hier gezien worden als de periode
waarbij de techniek het toestond dat één en ander op een
goede wijze kon worden uitgevoerd. Kenners weten dan
genoeg, dat punt in de geschiedenis is al een behoorlijke tijd
verleden tijd.
Natuurlijk heb ik in de tijd na haar verzoek wel onderzoek
gedaan. Al twee keer heb ik mij laten voorlichten in een
stand op zogenaamde open dagen. Een tijd terug was ik bij
onze donateur Loek Anderson, u kent hem wel, in de Kennemerlaan en daar een prachtige folder omtrent deze klus
meegenomen. Loek is namelijk tussenpersoon voor dit proces. Heel makkelijk; je brengt de film en haalt enkele weken
later de digitale versie weer op. Ik ben in de afgelopen tijd de
folder vele malen tegengekomen, heb erin gekeken alsof de
inhoud mij nog onbekend was en weer terzijde gelegd. Ook
heb ik de betreffende films uit het filmarchief gehaald, in een
aparte filmdoos met z’n drieën naast elkaar gedaan en op
een opvallende plaats in de woonkamer neergezet. Het
mocht echter allemaal niet baten. De tijd verstreek en er
kwam steeds meer toorn van vrouwlief over mij heen. En
dan, als niemand er meer vertrouwen in heeft dat het ooit
nog wat zal worden met het digitaliseren van Ank’s juweeltjes, dan gebeurt het gewoon. Films pakken, op de fiets naar
de Kennemerlaan, gegevens uitwisselen en horen dat ze over
2 weken klaar zijn. Hoe simpel kan een klus toch zijn.
Wellicht heelt de tijd alle eventuele wonden die met deze
lang, zeer lang uitgestelde klus zijn ontstaan. Wat ben ik toch
bij tijd en wijle een vervelend kereltje.
Tijd maakt ons ook ouder en met de ouderdom komen de
gebreken. Zo’n spreekwoord komt steeds meer tot zijn recht
bij de voorbereidingen van onze clubavonden. Wat apparatuur en overige spullen betreft zijn we wel met de tijd meegegaan. Alle apparatuur staat netjes gerangschikt in een
meubel op wielen, die zich gemakkelijk de zaal laat binnenrollen. Anders is het geregeld met ons scherm. We hebben
een opbouwscherm, mooi groot, niet zwaar, maar toch. Het
opspannen van het doek wordt zwaarder naarmate het aantal nog in elkaar te drukken drukknopen minder wordt, maar
zelfs de laatste knopen hebben hun rechten. Ook het op de
standaard zetten van de geluidsboxen wordt met de week
zwaarder, lijkt het wel.
Aan al dat gemartel kan binnenkort een eind komen. We zijn
met het bestuur van OIG-IHD bezig om scherm en boxen
permanent op te hangen. Gelijktijdig met het uitkomen van
Beeldspraak bespreekt men onze verlangens omtrent definitieve plaatsing. Hopelijk wordt er op 11 september voor het
laatst gebuffeld.
Uw voorzitter, Gerard Swets
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Verslag 5 juni: ‘Slotavond met vakantieverhalen en snacks’
1. Opening en mededelingen
Gerard opent de feestelijke afsluiting van het eerste deel van filmseizoen 2013-2014 met enkele mededelingen.

Ruud en Laurens hebben als collectanten voor de Anjeractie € 436,92 opgehaald. Videofilmers Velsen ontvangt daarvan
eenderde deel: € 145! Hartelijk dank aan Ruud en Laurens.

Vervolgens heeft Ruud tijdens een partijtje voetballen met kleinkinderen de rechter bovenarm gebroken. Niettemin verbijt
opa de pijn en is hij toch naar de Abelenstraat getogen. Hulde!

Kees T. is op amper 10 km van Best met de auto gestrand (onwillig voorwiel of zoiets). In afwachting van de Wegenwacht
laat hij telefonisch weten zo mogelijk toch naar IJmuiden te komen. Inderdaad verschijnt hij omstreeks 22.00 uur alsnog ‘In
de Abeel’. Hulde, hulde!

Er is nog meer: de leden en donateurs van VfV hebben voor het NOVA festival 2014 in Purmerend € 260,00 bijgedragen.
Hartelijk dank.
Marijke trakteert ons op koffie met een taartje. Later op de avond volgen traktaties van Margreet en Piet. Vakantieverhalen en beelden zullen vanavond vergezeld gaan van lekkere hapjes.
Piet maakt melding van het YAKFA Film Festival 2014, dat van
30 juni t/m 2 juli a.s. plaatsvindt in Cineworld te Beverwijk.
Het is een festival voor jonge filmmakers tot 30 jaar.
Hieronder een link naar de film ‘De schatten van de Kring’ (over de kringloopwinkel in IJmuiden) van Stan
van Putten en Jordi van Ditmar. De film scoorde in 2013 de eerste prijs en de publieksprijs in de categorie
Amateurs. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yPg7LnYzYjk
De winnende film in deze categorie zal worden gedraaid op het NOVA Film Festival 2014 in Purmerend.
2. Tegen de stroom in
‘Tegen de stroom in’ is de titel van een gefilmd reisverslag van Anne en Kees. In maart 1999 bezochten zij de Indonesische archipel.
De titel van hun reisverslag slaat zowel op de trip, die zij maakten op de rivier Rawas in Sumatra - met een rank vaartuig tegen de
stroom in - als op de aard van hun reis. Anne en Kees reisden naar minder bekende streken. Tegen de stroom van het massatoerisme in. Zij waren zeer onder de indruk van de vriendelijkheid van hun gids en de gastvrijheid van de dorpsbewoners, die zij hebben
ontmoet.
Anne vertelt dat zij terughoudendheid en zelfs enige schaamte voelden bij het vastleggen van de beelden van de eenvoudig levende dorpsbewoners. Niettemin laat de film ons prachtige beelden zien - ook in close-up gefilmd - van de manier waarop deze Sumatranen in hun dagelijks bestaan voorzien. Natuurlijk zijn er beelden van de rijstcultuur maar ook van het stampen van koffiebonen
(aangedreven door een waterrad). Met de ambachtelijke vervaardiging van decoratieve panelen met houtsnijwerk en van stoffen
met fraai geweven dessins exporteren zij op bescheiden schaal naar andere delen van Sumatra. Opmerkelijk is de mooie voiceover en toepasselijke tekst (van Anne) bij deze film.
3. Het Witte Huis
The making of ....
Ekaterina heeft de montage nog wat aangepast ten opzichte van de eerdere versie, die we hebben gezien.
Niettemin leidt deze tweede versie toch nog tot enkele opmerkingen en afspraken.
1.
Ekaterina bekijkt samen met Margreet of er nog wat kan worden ingekort.
2.
Voorts zal worden onderzocht of de opnamen, die tijdens de casting zijn gemaakt, in de montage kunnen worden
ingepast.
3.
Voorts wordt geopperd dat enkele korte interviews met mensen, die bij de productie van Het Witte Huis betrokken
waren (producer, regisseur, locatiescout, kostuums), met een tekst, die doorloopt over de ‘behind-the-scenes’
beelden, de kwaliteit van de film verder kunnen verhogen.
4.
Per saldo behoeft de film niet langer te worden. Hij zal aldus meer het karakter van een documentaire kunnen krijgen. Ekaterina en Margreet ronden het samen af maar Ekaterina heeft daarin als filmmaker het laatste woord.
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... en de Trailer
Zoals in de laatste paar jaar gebruikelijk was, zullen de makers van de films, die op het NOVA Film Festival worden gedraaid, op
verzoek van de festivalorganisatie ook een trailer van max. 1 minuut leveren. Deze trailers zullen worden geplaatst op de website
van het NFF 2014. Aan de trailers is voorts een wedstrijdje gekoppeld. Tenslotte zullen er posters van de te draaien films worden
gemaakt en getoond.
Omdat de film Het Witte Huis tijdens het NH’63 festival het laureaat won, is het zeker dat de film wordt gedraaid. Daarom heeft
Cor al een eerste versie van een trailer gereed. Deze trailer bekijken we. We vinden hem goed. Misschien iets meer ruimte voor
het zo fraai gezongen liedje. Maar een minuut is kort!
4. Het ‘vakantieverhaal met bijpassende snack’.
Piet was ooit een keer jurylid in Argentinië. Daar viel het hem op dat er bij de koffie water werd geserveerd in kleine glaasjes van
een ontwerp, dat bij hem zeer in de smaak viel. Piet besloot om er een aantal van mee naar Nederland te nemen maar het bleek
een hele toer om ze te verwerven. Uiteindelijk is dat gelukt, zij het dat er een aantal van deze glaasjes onderweg naar huis is gesneuveld.
Als herinnering aan dit smakelijke verhaal laat Piet een schaal met Dolmas (vijgenblad, gevuld met rijst) rondgaan.
Voorts zijn Piet en Ellen onlangs naar de Algarve geweest, waar zij oude filmvrienden hebben ontmoet. Van dit weerzien heeft Piet
een aantal foto’s op DVD gezet. De foto’s laten zien dat er tijdens deze ontmoeting niet alleen fijne herinneringen zijn opgehaald
maar ook veel aandacht is geschonken aan de Portugese keuken.
Dus kwam er alweer een snack langs: deze keer Kip Piri-Piri. Volgens mij bereid door Ellen. Complimenten!
Margreet en Siem hebben in 2004 onder de titel ‘Jarig in Venetië’ een aantal dagen met familie en vrienden doorgebracht in deze
historische stad.
Het was een reünie op basis van een afspraak: “ooit zullen we elkaar
hier weer terugzien”. Een romantische afspraak in een romantische
stad.
Mooi gefilmd, met veel aandacht voor de fraaie paleizen in gotische
en romaanse stijl langs de beroemde kanalen. En we zagen het bankje
terug waar hetzelfde gezelschap de afspraak voor deze reünie in Venetië eerder had gemaakt.
Het weer was weliswaar niet zo zomers als op bijgaand plaatje maar
Margreet was erin geslaagd om de soms sombere en mistige en juist
daarom zo sfeervolle opnamen tot een aangename film te monteren.
Toch bleven we met één vraag zitten: waar was Margreet? Waar was
de jarige? Achter de camera natuurlijk! We zagen haar maar één keer
in beeld.
Als bijpassende ‘snack’ trakteert Margreet ons op een ‘insalata caprese’ (tomaat en mozzarella, afgemaakt met wat basilicum). We
waanden ons even in Venetië. Heerlijk, Margreet!
Kees T. - dankzij groot doorzettingsvermogen inmiddels gearriveerd in de Abeel - heeft ook een vakantietrofee meegenomen, ook
al was de reden van zijn reis geen vakantie.
Kees was - na 2006 en 2010 nu al voor de derde keer - uitgenodigd om eind mei jl. te jureren in Zuid-Korea. Dit keer betrof de jurering het nationale filmfestival.
Kees veronderstelt dat de Zuid-Koreanen behoefte hebben aan de visie van een westerling op de kwaliteit van de getoonde films.
Zij willen weten welke Koreaanse films geschikt zijn voor het UNICA-festival. Ook in 2010 was dit het geval en toen heeft een door
Kees genoemde film het UNICA-festival zelfs gewonnen!
Kees vertelt ons smakelijk over de égards, waarmee hij dit keer in Korea vriendelijk, chique, voorkomend en behulpzaam werd ontvangen. Zelf hoefde hij bijna niets te doen. Dat was dus genieten. Hij raadt ons aan om dat ook eens te doen.
Kees werd constant gevolgd door een cameraman want de Koreanen gaan een documentaire over hem maken.
Van de vele presentjes, die hij van zijn gastheren ontving, heeft hij enkele zakjes met snoep meegenomen.
Jureren in Tunesië: Piet en Kees T
Als tussendoortje laat Piet ons wat foto’s zien van zijn kledij in Tunesië (UNICA). De hitte was intens. Gelukkig kon Piet zich daartegen wapenen met een hoofddoek. Als bewijs had Piet een theedoek van huis meegenomen naar De Abeel. Of was het toch een
authentieke Keffiyeh?
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5. Binnenkort in dit theater
We maken een gespreksrondje langs de aanwezige leden want we zijn benieuwd naar plannen voor een film.
Kees T geeft de aftrap. Hij vertelt over zijn al lang gekoesterde wens een film te maken over Jan Pieterszoon Coen. Was hij een held of een schurk? De stad Hoorn gaat gebukt onder een controverse over de
tekst op de sokkel van het standbeeld, dat men daar ooit heeft geplaatst.
Kees verdiept zich nu in de (wan-)daden van Coen om het monopolie op de handel in noodmuskaat
veilig te stellen. De beeldvorming rond Coen in de 17e eeuw was anders dan in onze tijd.
Kees denkt nu na over een scenario om de verschillen over normen en waarden, toen en nu, in een
speelfilm aan de orde te stellen.
De hoofdrolspelers zijn al gecast. Ruud Westerkamp als Jan Pieterszoon en Laura als inlandse vrouw,
met geheel andere opvattingen over goed en kwaad.
Cor gaat het camerawerk doen en Bouke het geluid. Het plan is om de film uiterlijk in maart 2015 gereed te hebben. Een ambitieus plan, dat nu al hoge verwachtingen wekt.
Herman gaat aan de slag met beeldmateriaal uit 2000 van een treinreis over het eiland Majorca. Het resultaat daarvan moet eveneens voor het clubkampioenschap 2015 gereed zijn.
Ekaterina wil een speelfilm maken met José en Evert. Planning idem.
Margreet heeft achterstallig montagewerk, dat haar aandacht vraagt.
Zij is inmiddels gestart met de montage van een film over Unité d’Habitation, een door Le Corbusier ontworpen wooncomplex in
het zuiden van Marseille.
Deze film wordt nog dit jaar gerealiseerd.
Piet loopt eveneens met een uitdagend idee rond. Het is ingegeven door de huidige omstandigheid, waarin hij fysieke beperkingen heeft en daarom thuis op hulp van Ellen is aangewezen.
Maar stel je nu eens voor dat je in zo’n situatie met een feeks bent getrouwd, die je niet steunt maar juist in de put helpt! De
werktitel van zijn filmidee is “de mantelzorger”. Ook Piet mikt op het clubkampioenschap 2015.
Voorts gaan Piet, Gerard, Ruud, Cor, Anne en Margreet in 2014 aan de slag met de eerder besproken film n.a.v. het 50-jarig jubileum van OIG-IHD. Een eerste versie van het scenario is nagenoeg gereed en zal binnenkort met de stichting worden besproken.
Tino beschikt over interessant beeldmateriaal van het automerk Auto-Union en het vroegere merk DKW
(Dampf-Kraft-Wagen), deels nog uit het voormalige Oost-Duitsland. Hij wil dit gaan monteren.
Fred meldt dat hij achterstallig werk heeft liggen, dat nodig eens moet worden afgemaakt. Het is overigens
niets bijzonders.
6. Filmkwis
Zoals op slotavond nr. 2 gebruikelijk is, mochten we ons ook dit keer het hoofd breken over een aantal moeilijke vragen uit de historie van de amateurfilmerij, toegespitst op gebeurtenissen uit het verleden van Videofilmers Velsen, NH’63 en UNICA.
Er werden ons 10 vragen gesteld. De winnaar - ik meen dat het Ruud was - had er vijf goed beantwoord.
7. Afsluiting
Gerard sloot de avond af door namens ons allen de leveranciers van verhalen, foto’s, films en smakelijke hapjes hartelijk te bedanken en ons allen een goede zomerpauze te wensen.
Ik sluit me daar graag bij aan. We zien elkaar weer op 11 september 2014.
Fred Boeré
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De kracht van de pen is weergaloos, maar je hebt er niets aan als er geen podium is
Door omstandigheden gedwongen ga ik
dit jaar niet naar UNICA.
Dat is jammer natuurlijk. Maar mijn
alter-ego JP gaat wel mee op reis naar
Piešťany in Slowakije.

Nog even gebeld met Piet. Het giet
weer van de lucht op achthoog. Ik heb
medelijden met de bouwvakkers die
gewoon door werken!

Dinsdag 19 augustus
Net als HermanO, Bouke, Kees en
Margreet Dijk, probeer ik dinsdagavond
laat mijn koffer dicht te krijgen. We
hebben afgesproken dat we met de
auto gaan. We doen er drie dagen over
en zullen overnachten in de buurt van
Frankfurt en in Linz.
Morgenochtend vroeg worden we door
Bouke opgehaald.
Woensdag 20 maart
Om kwart voor negen bellen we aan op
Stephensonlaan 1 in Hilversum.
Wil is een beetje ziekies, maar staat
erop dat Herman mee gaat. Als we vlakbij Kees in Best zijn, komt Herman tot
de ontdekking dat hij zijn pantoffels nog
aan heeft! Kees voorziet in de behoefte
en leent hem zijn reserveschoenen.
Onderweg richting Frankfurt veel files.
Bouke blijft onverstoorbaar en levert
ons om 20.30 uur af bij het hotel.
Witbier lest de dorst die we hebben
overgehouden van de Curry-worsten!
Om 23.30 uur is het over met de pret en
zagen we gezamenlijk de week door.
Donderdag 21 augustus
Niks geen files vandaag! Om 18.00 uur
zitten we op het terras van ons hotel in
Linz. Kees stelt voor om Piet te bellen.
Die is toevallig thuis! De telefoon gaat
van hand tot hand en reisgenote Margreet weet zich nog haarfijn te herinneren dat Piet in de vorige eeuw voorzitter van de jury bij De Branding was en
lovende woorden had voor haar spel in
een speelfilm.
En zo is er weer een goede reden om te
proosten!
Vrijdag 22 augustus
We hebben nu het echte vakantiegevoel te pakken. Lekker op ons gemak
reizen, goede door Bouke geregelde
hotels, lekker eten en veel kletsen over
alles wat met film heeft te maken. Herman meldt dat we de groeten krijgen
van Wil.
Vandaag komen Gerard, Ank, Ruud en
Remmet met het vliegtuig via Wenen en
vandaar met een speciale bus naar
Piešťany

Zaterdag 23 augustus
Een eerste telling geeft aan dat de Nederlandse equipe uit ongeveer 20 man
bestaat. Henk vd Meeberg deed voor
het eerst met een film mee op UNICA in
1972. Hij is er nu, 42 jaar later, weer bij!
Hulde!
Het begint een slechte gewoonte te
worden dat de officiële opening saai is.
Maar, het openingsbanket mocht er
zeker zijn.
Het hotel is goed. Herman´s nieuwe
schoenen ad 25 euro ook.
Van Armeniè worden we niet goed. Ze
boycotten het festival omdat ze van
mening zijn dat het bestuur ondemocratisch handelt!
Zondag 24 augustus
Omdat Bratislava doordeweeks met
bussen nauwelijks te bereiken is, gaan
we vandaag op excursie naar deze interessante stad.
En zo komt het dat we al twee dagen op
UNICA zijn en nog geen film hebben
gezien. Maar morgen gaan we er tegenaan. Nederland draait om 17.00 uur.
We bellen nog even met Piet die meldt
dat Cor de promo NF 2014 klaar heeft
en hem naar Huib heeft gestuurd voor
de festivalwebsite.
We nemen nog een afzakkertje. En nog
een.
Maandag 25 augustus
We gaan vandaag van 09.00 tot 22.30
uur films kijken. Om 17.00 uur draait
het Nederlands programma:
RAVEN van Patrick, DODE DUIVEN van
Joren en 40 van Henk.
De zaal reageert positief. In de wandelgangen horen we dat men de films wat
gewaagd vond. ´Eindelijk eens niet

meer zo braaf´, vindt ons kamp.
Herman vindt het ver lopen van het
theater naar het restaurant. Hij blijft
dus nog even lekker onderuitgezakt
zitten met een biertje. Wij willen perse
de Argentijnse films zien.
We hebben weer genoten!
Dinsdag 26 augustus
Het is hier heerlijk weer.
Sinds Slowakije de euro heeft ingevoerd
is alles wel veel duurder geworden Zo
kost een biertje hier nu ook 2 euro en
ook het eten is behoorlijk opgeslagen.
We wilden vanmiddag Piet bellen en
hem wat melden over een paar mooie
films, maar hij was niet te bereiken.
Morgen dan maar!
Woensdag 27 augustus
Zoals het een filmfestival betaamt is er
nu ook bij UNICA 2014 een politieke rel!
Bij het aanvragen van een subsidie voor
het organiseren van UNICA 2014 constateerde het Slowaakse Ministerie van
Cultuur dat Armenië dit jaar het festival
boycot!
Reden om de culturele gezant van Armenië op het matje te roepen!
Of het muisje een staartje zal hebben?
Vanmorgen de inzendingen van
Liechtenstijn en Letland geconsumeerd.
Niet zo interessant.
Vanmiddag een wandelexcursie gehad!
Een mooi stadje, dat wel.
Bekaf, dat ook.
Maar, ´blijven bewegen´, vindt iedereen!
Donderdag 28 augustus
Gerard is een van de trouwste bezoekers, Hij mist geen film, noteert veel in
zijn programmaboekje en geniet zichtbaar. Ank is niet zo´n fervent filmkijker.
Zij vermaakt zich uitstekend met winkelen en lezen.
De zevenkoppige jury, waaronder onze
Romy van Krieken, moet wel heel veel
zitvlees hebben. Van ´s morgens 09.00
uur tot laat in de avond moeten zij alert
naar internationale films kijken.
Tussentijds doen de juryleden om beurt
en publique een kort verslag van wat ze
is opgevallen. Het publiek moet keuzes
maken, of naar de jury luisteren of nieuwe krachten verzamelen aan de eettafel.

7
Vrijdag 29 augustus
Alweer de laatste dag dat we films te
zien krijgen.
Duitsland en Frankrijk zijn aan de beurt.
Vooral Frankrijk doet van zich spreken
met enkele prachtige films.
Vladimir Murtin is ongelukkig gevallen en
heeft een middenhandsbeentje gebroken. Gips alom!
Onze inzendingen voor de One Minute
Movie Cup behoren tot de 16 beste.
(Helaas overleefden beide de 1e ronde
niet).
Vanmiddag vertegenwoordigde Vladimir
en Bouke ons land tijdens de vergadering
met alle landen.
Belangrijk, zeg maar heikel, punt, is de
vreemde opstelling van Rusland met betrekking tot UNICA 2015 in St Petersburg.
Vermoedelijk zullen Oekraïne en Engeland niet mee mogen doen en zullen alle
inzendingen gecensureerd worden.
Geen bloot, geen homofilms. Een passepartout wordt 50 euro duurder, een hotelkamer kost ongeveer 150 euro per
nacht, het theater ligt 45 minuten lopen
vanaf het hotel, geen andere hotels in de
buurt, taxi's stranden in de verkeersdrukte, kortom dat wordt niks.
Margreet heeft een uitnodiging van Brian
Dunckley gehad om in een film te spelen.
Eerstdaags gaat ze naar Newcastle voor
de opnames!
Een internationale carrière?
Arie de Jong is benoemd tot ere-lid van
UNICA. Van harte gefeliciteerd!
Piet is blij met de uigebreide telefoontjes

uit Piešťany, zo hoor je nog eens wat!
Zaterdag 30 augustus
Van 09.00 tot ca 13.00 uur zijn alle films
besproken.
Pikant detail. Tijdens zijn jureren in Korea
had Kees enkele films genoemd om naar
UNICA af te vaardigen. Dat hij dat goed
heeft gedaan moge blijken uit het feit
dat een van die films laureaat van UNICA
2014 is geworden!
Van de Nederlandse films behaalden
‘Dode duiven’ van Joren Molter een
bronzen medaille, ‘Raven’ van Patrick
Brouwers een eervolle vermelding en
‘40’ van Henk van de Meeberg viel helaas
buiten de prijzen.
Vanmiddag nog wat cadeautjes voor
thuis gekocht.
En dan zitten we alweer met nog 200
liefhebbers aan het slotbuffet in ons hotel.
Een interessant intermezzo is natuurlijk
de prijsuitreiking. Veel blijde gezichten
en wel of niet gemeende applausjes.
We nemen afscheid van onze vele filmvrienden van all over the world.
Ruud, Remmet, Ank en Gerard gaan morgen per vliegtuig naar Nederland en we
nemen ook alvast afscheid van hen omdat zij in een ander hotel slapen en we
hen dus morgen niet meer zien.
Zondag 31 augustus
Ik heb op mijn gemak mijn koffer ingepakt en als ik beneden kom zitten Margreet, Herman, Kees en Bouke al aan
tafel. Ik neem weinig tot geen plaats in
en schuif gezellig bij aan de vier per-

soonstafel.
Het plan is om vandaag naar Passau te
gaan. Bouke heeft daar een hotel gereserveerd.
Als we net onderweg zijn, begint het
zachtjes te regenen en bellen we nog wat
nieuwtjes door aan Piet.
Ellen neemt op en geeft Piet de telefoon.
Bouke belt over de “boordradio”. Het is
een drukte van jewelste. Iedereen kletst
met iedereen.
Voorlopig is dit het laatste telefoontje
geweest. Uiteraard volgt er een uitgebreid verslag over UNICA 2014.
De deelnemers hebben het zelf meegemaakt. Zelf ben ik slechts als JP mee geweest.
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 is goedgekeurd, we gaan een planning maken en de taken verdelen.
Helaas zal Ruud deze keer niet daadwerkelijk kunnen filmen. Zijn gebroken arm moet voorlopig met rust worden gelaten.
Wij moeten dat respecteren en hem niet in verleiding brengen! Voor de zeker- en gezelligheid wordt hij wel uitgenodigd om bij de
besprekingen rond de jubileumfilm voor OIG-IHD aanwezig te zjjn.
Tegenwoordig hoeft dat niet meer ´s avonds. Iedereen is met pensioen, heeft zijn arm gebroken of heeft geen werk!
Overdag dus bijeenkomen en daar hoort wat lekkers bij.
´Iets Italiaans´, vindt Ellen.
Wat te zeggen van een kopje vegetarische courgettesoep met een stokbroodje?

Courgettesoep ( 4 personen)
Ingrediënten
1 ui
1 teentje knoflook
2 courgettes
2 kruimige aardappels
olijfolie
1½ liter groente- of kruidenbouillon
1 bos verse kruiden (basilicum)
zout
vers gemalen peper
Extra nodig:
parissienneboortje

Bereiding
Pel en snipper de ui.
Pel en hak de knoflook.
Maak met het parissienneboortje bolletjes uit de courgette.
Snijd de rest van de courgette in
stukjes.
Schil de aardappels en snijd ze
in stukjes.
Verhit een scheut olijfolie in een
hoge pan en fruit de ui en knoflook circa 2 minuten.
Voeg de courgette en aardappels toe en fruit nog circa 2 minuten.
Voeg de bouillon toe en breng
aan de kook. Kook de soep circa
20 minuten tot de aardappels
gaar zijn.
Voeg de basilicumblaadjes toe
en pureer de soep.
Breng op smaak met zout en

peper. Zet de pan terug op het
vuur, voeg de courgettebolletjes
toe en kook circa 2 minuten.
Serveer de soep in een bord of
kom. Besprenkel eventueel met
een scheutje olijfolie.
Een knapperig stokbroodje erbij
is nooit weg!

(recept: 24kitchen)
Piet van Eerden
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Agenda Velsen & omstreken

Colofon

Met bijdragen van
Fred Boeré, Piet van Eerden en Gerard Swets

Foto’s
Fred Boeré, Piet van Eerden en Peter van Eerden

11 september: vakantiefilms van maximaal 3 minuten
20 september: NH’63-cursus “Het maken van een
documentaire” door Fred Boeré
25 september: werkavond

Redactie
Piet van Eerden en Ruud Besjes

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

9 oktober

: ‘In de hoofdrol’

23 oktober

: nog in te vullen

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

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

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

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

23 november: Interclubontmoeting in De Jansheeren in
Heemskerk
4 december : Herman Rammers maakt zelf de muziek bij
zijn films. Hij komt vertellen hoe hij dat
doet.
18 december : slotavond

