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Dave en Jan Watterson presenteerden tijdens UNICA-promotiedag
‘UK FLMS YOU DID NOT SEE’
Reeuwijk, 21 maart

Terwijl veel mensen op deze eerste
lentedag de natuur in trokken om
een zonnestraaltje op te vangen,
zochten vijfentwintig ’filmgekken’
een donker filmzaaltje op in Reeuwijk om informatie te krijgen over
hotels, reismogelijkheden, roebels,
etc., voor hun bezoek aan het
UNICA-festival in St. Petersburg.
Dave en Jan Watterson zijn ervaren juryleden, houden allebei van
films en waren op verzoek van
Vladimir Murtin, NOVA vertegenwoordiger bij UNICA, naar de promotiedag gekomen.

In het ochtendprogramma deed Piet van Eerden verslag van UNICA 2014 vanuit Beverwijk, werd de laureaat 2014
‘SPROUT’ vertoond, waren er mededelingen uit het UNICA-comité door Jan Essing + een fotocollage van Ineke Essing en
had Bouke Jasper voor alle aanwezigen een informatiemap samengesteld met o.a. hoe en waar je een visum kunt aanvragen.
Na de lunch namen Dave en zijn echtgenote Jan het over en vertoonden een aantal films uit het UK die heel goed waren
doch nooit in hun UNICA-programma waren vertoond omdat ze te lang waren, teveel op andere films leken
of om een andere reden het programma in onbalans zouden brengen.
Een van de allermooiste films was ‘HOUNDS AND THE HUNTSMAN’, een 40 minuten durende documentaire van
Michael Slowe over de opleiding van jachthonden. Michael Slowe is een toonaangevend Engels amateurfilmer, maar zijn
werk is meestal te lang om in het programma te worden opgenomen.
Na een afscheidsetentje behoorde de promotiedag weer tot het verleden. NU op naar St. Petersburg, met o.a. ons ‘WITTE
HUIS”!
Piet van Eerden
(foto van projectiescherm genomen)
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Uit de hamer geklapt
Mijn dagen zijn nooit gevuld met
ledigheid: ik recreëer, pauzeer,
wissel dat af met uitrusten en
vervolg met ontspanning en relaxen.
En als me dat allemaal teveel
wordt, doe ik gewoon even niks.
Donderdag 26 maart was het
bijna een ’clubkampioenschap
zonder film’.
Met uitsluitend de deelname van
”The making of” over de totstandkoming van ”Het Witte Huis” was er geen concurrentie voor de hoofdprijs. Spanning bij het geven van de
punten ontbrak. Met elke uitslag zou de film toch wel
clubkampioen worden.
Uiteraard kunnen de makers van de film daar niets aan
doen. Zij waren door de leden uitverkoren om voor de
rondreisjury te verschijnen met hun productie.
Toch vraag ik mij af of een clubkampioenschap in de
toekomst in deze vorm nogmaals moet plaatsvinden.
Na het maken van de succesvolle film ”Het Witte Huis”,
behorende tot de 4 films die aan het clubkampioenschap 2014 hebben meegedaan, werden er geen films
meer gemaakt die voor het clubkampioenschap 2015
geschikt zouden zijn. Ergo, volgens mij zijn er helemaal
geen films gemaakt; als ze wel gemaakt zijn, heb ik ze
niet gezien op de clubavonden van 2014-’15.
”Het Witte Huis” is een clubfilm, waaraan bijna alle clubleden een aandeel hebben gehad. Dat maakt de saamhorigheid groot.
Maar hoelang kun je teren op succes? Eigenlijk maar
heel kort, als je wilt voorkomen dat er geen films worden
gemaakt.
We hebben het eerder meegemaakt, een
’clubkampioenschap zonder film’. Secretaris Herman
Schipper schreef in het jaarverslag voor 25 maart 2004:
”voor het eerst in de lange geschiedenis van onze club
geen clubkampioenschap, geen winnaar, alleen maar
verliezers dus.”
Heel anders was het in 1997. Van de 7 films ontvingen
er 6 een certificaat voor deelname aan het NH’63 Filmgala.
Of neem bijvoorbeeld 1999, waarbij er op 13 films maar
liefst 12 certificaten werden uitgeschreven.
Maar tijden veranderen, of we het nou willen of niet.
Mede door het teruglopen van de filmproducties heeft
het bestuur besloten om (wederom) een beginnerscursus te gaan organiseren, waarbij vooral aandacht wordt
besteed aan de publiciteit. Daarvoor is een folder gemaakt, die bij evenementen als bijvoorbeeld Sail en de
Havendagen in IJmuiden uitgereikt wordt aan personen
die aan het filmen zijn.
Zij moeten onze nieuwe doelgroep worden: mensen die
al filmen, maar een beetje hulp van clubleden goed kunnen gebruiken.

Vorig jaar schreef ik, in Beeldspraak nr. 3, het onderstaande stukje:
Sinds 1998 maken wij als Videofilmers Velsen ons
sterk om mee te doen aan de Anjeractie, waarvan de
aankondiging plaatsvindt middels een brief in maart.
Bij de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
die in de volksmond ook wel de Anjercollecte wordt
genoemd, ontvangt de deelnemende vereniging een
derde van het opgehaalde kleingeld. De rest wordt
door het genoemde fonds besteedt aan de cultuur in
eigen land. Het is maar dat u het weet. Filmen is ook
cultuur en op die manier heeft Videofilmers Velsen al
een aantal keren een subsidie ontvangen voor apparatuur, waarvan de aankoop het saldo van de vereniging verre oversteeg.
Derhalve is het dus van het grootste belang om de traditie, die in 1998 haar wortels kreeg, in stand te houden.
Een beetje zoals mijn boom, die ik koester en voor vogelpaartjes elk jaar een begin is van nieuw leven.
Enkele weken terug is in het bestuursoverleg besloten
om geen collecte voor de Anjercollecte meer te lopen.
De collectanten van de afgelopen jaren hebben allemaal wel een of meerdere handicaps, die haaks op het
lopen met een collectebus staan.
De organisatie is netjes op de hoogte gebracht van ons
besluit, dat overigens al enkele jaren telkens weer ter
sprake werd gebracht.
De penningmeester heeft nu een begrotingstekort gelijk
aan de verwachte opbrengst van de collecte, die nooit
gelopen zal worden.
Toch heeft 17 jaar collecteren voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds de vereniging geen windeieren gelegd.
In totaal werd er in genoemde periode € 12.181,15 in de
bussen gedeponeerd en vloeide er € 4.060,38 in onze
clubkas.
Het is mogelijk dat ik de komende maanden minder
zichtbaar ben dan u van mij gewend bent.
Donderdag 2 april wordt mijn al jaren steeds slechter
wordende heup vervangen door een kunststof verbinding. Daar zit een revalidatie aan vast van minstens 4
maanden. Hoe deze termijn te combineren is met mijn
vrijwilligerswerk bij het filmgebeuren in het algemeen en
dat van Videofilmers Velsen in het bijzonder is op dit
moment nog wazig.
Uw voorzitter,
Gerard Swets
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Verslag 12 maart 2015: ‘Voorselectie clubkampioenschap’
Onze club bestaat
al enige tijd uit niet
al te veel leden
meer, en als er
dan ook nog, vanwege allerlei oorzaken, een epidemie lijkt te zijn uitgebroken en verbluffend veel van
mijn filmvrienden
het bed moeten houden en dus niet op de clubavond
aanwezig kunnen zijn, dan blijven we met een wel zeer
uitgedund gezelschap over.
Onze voorzitter Gerard memoreert alle uitgevallenen,
wenst iedereen veel beterschap en spreekt de hoop uit
dat we op niet al te lange termijn weer compleet zullen
zijn.
Na de, in mijn ogen wel erg dubieuze truc met het mandje, (alwaar hij niet de naam van een zieke uit trekt, hetgeen statistisch gezien bijna onvermijdelijk zou zijn geweest) prijkt op het eerste het beste briefje mijn naam,
natuurlijk. Berustend pak ik mijn schrijfgerei, hoop nog op
wat meelevende blikken van de voorzitter, maar alsof het
de gewoonste zaak van de wereld is gaat hij ijzerenheinig
door met aankondigen waar de avond over zal gaan, namelijk de selectie van films van de leden voor de rondreisjury. "Roept u maar!"
Een ijzige stilte wordt ons deel. Niemand een film? Dat
zal toch niet waar zijn? Is iedereen na het maken van
onze clubfilm HET WITTE HUIS zo uitgeput geraakt dat
er helemaal niet meer gefilmd is? Er ontspint zich een
discussie dat dit toch wel een ernstige zaak is. We hebben toch wel wat, mag ik hopen? Of moeten we de rondreisjury maar afzeggen. Volgens Piet is dit in onze lange
geschiedenis één keer eerder gebeurd, maar ik kan het
me niet herinneren.
Gelukkig brengt eerder genoemd WITTE HUIS nog één
film voort, namelijk de MAKING OF... HET WITTE HUIS
van Margreet en Katerina. Margreet kijkt wat weifelend,
vraagt zich af of de film wel geschikt is voor de rondreisjury, maar gaat uiteindelijk toch overstag. Dan blijkt ook
Bouke, in zijn functie van ledencommissaris in het bestuur van NH'63, nog een redder in de nood. De individuele leden van NH'63 zoeken ook nog onderdak. Ook zij
hebben films die aan de rondreisjury moeten worden
voorgelegd. Later blijkt dat dit nog 5 films oplevert en al-

dus kan er toch een fatsoenlijk programma worden vertoond. Gered door de gong, zou ik zeggen, maar deze
situatie roept wel om maatregelen waar het bestuur zich
op korte termijn over dient te buigen.
Over tot de orde van de avond. In het kader van Goud
van Oud vertonen we de film van Anne, Kees en Gerard
Hofman, DE LADING. Een film uit het roemrijke Velsenverleden, die goud haalde op diverse festivals en die nog
steeds een lust voor het oog blijkt te zijn. Ook een film
met veel Velsen-oudgedienden, waarbij opviel dat sommigen van hen zich hardlopend door het verhaal bewogen. Een steeds zeldzamer wordend fenomeen! Een
goed verhaal, goed gefilmd en met een door HermanS
weergaloos geanimeerde schijnwerper uit een helikopter.
Levensecht!
We laten de officieuze pauze (Margreet moest even een
andere kopie van de film halen, de eerste deed het niet)
naadloos overgaan in de officiële, waarna Cor nog even
een stuk liet zien uit THE ART OF EDITING. Een diepgaande cursus over inhoudelijke montage. Elk shot heeft
zijn eigen betekenis, moet wat toevoegen aan de emotie
die je wil oproepen. Wat wil je overbrengen.... Hoog interessant, we kunnen nog heel wat leren!
Piet bespreekt daarna de stand van zaken bij de film die
hij, met hulp van een heleboel clubleden, aan het maken
is voor OIG IHD, de eigenaar van ons clublokaal.
Er heeft een bespreking met het bestuur van OIG plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is het draaiboek
nog iets aangepast en is een inventarisatie gemaakt van
de stukjes die nog gefilmd moeten worden. Op 26 september wordt het jubileum van OIG IHD gevierd en moet
de film in de Stadsschouwburg in première.
Ter afsluiting heeft Bouke nog een van de meer controversiële films van het afgelopen UNICA-festival voor ons
in petto. WOODEN heet dit spraakmakende werkje, dat
noch een medaille, noch een diploma kreeg van de
UNICA-jury, Zoals ook tijdens UNICA het geval was onder de toeschouwers, zorgt deze film voor tweespalt in
onze vereniging. Sommigen vinden het gebrek aan waardering van de jury volkomen terecht, anderen zijn van
mening dat dit een film is waar nu eindelijk eens een diepere lading en een tweede laag in zit, waar over nagedacht en nagepraat kan worden.
Kees Tervoort

Je kunt iets maar een keer voor de eerste keer doen.
Dat ‘iets voor het eerst doen’ heeft een enorme betekenis in een mensenleven.
Bert Kisjes

4

Verslag 26 maart: ’Clubkampioenschap’
Het scheelde niet veel of het jaar 2015 zou de geschiedenis ingaan als een jaar zonder clubkampioenschap. Op
het laatste moment is het toch gelukt om een zestal films
te vertonen. Aan de jury de taak om deze films, goed
voor totaal ruim 45 minuten, te beoordelen. Het programma bestaat uit deelname van 2 NH’63 individuele leden,
te weten Jasper Vreken (maker van 3 films) en Peter Versluis (maker van 2 films). Videofilmers Velsen doet mee
met 1 film.
”CHEERS”, een korte speelfilm, bijt het spits af, gemaakt
door Jasper Vreken. Twee mannen van middelbare leeftijd zitten tegen elkaar op te bieden onder het genot van
een toenemend drankgebruik, totdat ze op hun plaats
gezet worden. Samengevat door de jury als haantjesgedrag.
Waardering: ZILVER.
“HET VERGETEN AMBACHT”, een informatieve film van
Peter Versluis. Een uitgebreid verslag van het proces van
klei tot schaal, van commentaar voorzien door de pottenbakker zelf.
Waardering: ZILVER.
“GEEF JEZELF BLOOT”, een korte speelfilm van Jasper
Vreken. Een jonge vrouw in een stemlokaal komt niet
alleen met haar stemkaart achter het gordijntje van het
stemhokje vandaan, maar voert half ontbloot en verleidelijk een act op.
Waardering: BRONS +
“KIPLEKKERE KIPPEN”, van Peter Versluis. Een geslaagde poging van humor in beeldtaal. Leuke beelden,
vlot gemonteerd op passende muziek, met een meedogenloos einde.
Waardering: GOUD, waarmee de film doorgaat naar het
NH’63 regionale filmfestival.

“GEBROKEN HARTEN”, gemaakt door leerlingen van de
Montessori Avond Academie te Amsterdam, o.l.v. docent
Jasper Vreken. Twee dames en twee heren met een gebroken hart vertellen hun verwerking van een verliefdheid
die op niets uitloopt.
Waardering: ZILVER
“THE MAKING OF” van de speelfilm Het Witte Huis, een
bijdrage van Videofilmers Velsen.
Katerina Schipper heeft zoveel mogelijk opnames gemaakt van de totstandkoming van de speelfilm. Samen
met Margreet is daarvan een montage gemaakt.
Waardering: ZILVER.
Bij gebrek aan concurrentie won deze film vanzelfsprekend het clubkampioenschap 2015.
Behalve een oorkonde en
bloemen is voor de makers
voor een periode van 1 jaar
de door de KCCO geschonken schaal uit Oostende,
t.g.v. het 50-jarig jubileum,
als wisseltrofee (met inscriptie) aangeboden.
In de pauze zijn er bitterballen. Marijke trakteert t.g.v.
haar verjaardag op hapjes bij de door Margreet en Gerard (ook jarig geweest) aangeboden drankjes.
Kees Tervoort meldt nieuws over de film Het Witte Huis.
De film is ingestuurd naar Engeland voor deelname aan
het BIAFF (British International Amateur Film Festival),
een organisatie die te vergelijken is met de NOVA. Van
de paar honderd inzendingen is Het Witte Huis geselecteerd voor vertoning. Kees en Bouke gaan het festival
bijwonen en hopen met een diamantje thuis te komen.
Uitgebreide informatie over het BIAFF is te vinden op internet.
Gerard sluit de avond af met dank aan en een
kaasplateautje voor de juryleden Marion van Leeuwen,
Paulien van den Tempel en Gerard van Schie.
Margreet Schaafsma
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UNICA vanaf 8 hoog
Vorig jaar heb ik helaas de UNICA/boot gemist. Mijn fysieke toestand was niet van dien aard dat ik een flinke koffer
zou kunnen dragen, actief aan excursies mee zou kunnen
doen en theater- en hoteltrappen zou kunnen beklimmen.
Je weet wat daarvan komt: hoge trappen, verre zalen, gezellig meedoen en ’s avonds balen.

onze mosselen zijn droog gekookt en lijken sprekend op
kleine bruine gummetjes.
Kees geeft nog een ooggetuigeverslag van het ongeschonden arriveren van hún mosselen.
Morgen beginnen ze aan de laatste etappe en ze hopen
om ca 17.00 uur in Pjestany te zijn.

Gelukkig heb ik een paar goede filmvrienden die zich never In koor wordt ons nog een prettige avond gewenst en dat is
nooit laten weerhouden naar dat prachtige filmfeest te
uiteraard wederzijds.
gaan en mij regelmatig op de hoogte houden van de stand
van zaken.
Vreselijk die mensen, ze weten precies op welk moment ze
mij moeten bellen. Juist, op mijn zwakke momenten.
Woensdag
Sta ik om 09.30 uur onder de douche, begint mijn gsm op
het glazen planchet boven de wasbak te trillen. Voordat ik
voorzichtig bij de wasbak arriveer, is de gsm al in de wasbak getrild. Maar goed … hij doet ’t nog.
‘Met Kees, hé Pietje, hoe gaat het ermee?’
‘Hallo Kees, ik …’
‘We zitten in het zonnetje op het terras van een Raststätte”.
‘Fantastisch joh, Ellen zei zoeven nog ….’
‘Hier heb je Herman, onderweg merkte hij dat hij in plaats
van zijn schoenen, zijn pantoffels nog aan had’.
Hallo hier Herman … alles is reeds gemeld, over en sluiten
maar’
‘Bouke hier, we hebben eerst Herman opgehaald in Hilversum en waren om 10.00 uur bij Kees in Best. De koffie
stond klaar, je weet hoe Kees is …. met een appelpunt …..
en nu hebben we er een Apfelstrudel bij’.
‘Geniet er maar van hoor …. ik ben gisteravond nog bij
…..’
‘Ik weet niet of u mij nog kent, ik ben Margreet Dijk’ ?????
(de naam zegt mij even niets)
‘Hebben we elkaar al eerder ontmoet?’
‘Herman wil u nog even spreken’.
‘Iedereen vindt er wat van, maar niemand doet er wat aan’.
‘Waar aan?’
‘Het weer’.

Vrijdag
’s Avonds hebben we weer contact en horen dat bijna alle
Hollanders zijn gearriveerd. Ruud en Remmet komen morgen per trein.
Morgen kunnen de passepartouts en andere festivalbescheiden worden afgehaald.
Zaterdagmiddag komt het 4e contact tot stand.
Ik heb net de laatste rol behang ingesmeerd en Ellen zal
deze tegen het plafond in mijn kamer plakken als de telefoon gaat ….

Mijn vrienden bevinden zich weer op een terrasje. Het is
een graadje of 25 en de glazen zijn weer goed gevuld.
Het wachten is op het openingsdiner.
Margreet licht via de telefoon toe dat zij mij nog kent uit de
Op dat moment glijdt mijn GSM uit mijn zeephand en valt
vorige eeuw toen ik jurywoordvoerder was bij filmclub De
op de grond en zijn mijn kornuiten uit de ether.
Branding. Ik had goede woorden gesproken over de speelfilm waarin zij speelde, gezegd dat ik haar de beste actrice
Donderdag
vond en had voorspeld dat wij nog veel van haar zouden
horen!
Zoals sommigen weten ben ik thuis de kok. Die donderdag Dat is mooi natuurlijk en binnenkort zullen foto’s mij gaan
staan er mosselen op het menu en precies op het moment helpen haar weer voor de geest te halen.
dat ze beginnen te koken, melden de UNICA-gangers zich
uit Linz. De stemming zit er goed in. In afwachting van het Kees gaat zich definitief afmelden voor het lidmaatschap
avondmaal geniet ons viertal vanaf een uur of vijf van een van het UNICA-comité, Herman is blij dat het borreluurtje
drankje op het terras van hun hotel.
in Slowakije 24 uur duurt en Bouke heeft geconstateerd dat
Bouke’s gsm doet de ronde en iedereen doet zijn zegje.
de trap naar het Congresgebouw vol valkuilen zit en ongeHet komt er grofweg op neer dat Margreet het uitstekend
twijfeld tot valpartijen zal leiden.
naar haar zin heeft in het illustere gezelschap, Kees zijn
Ellen heeft inmiddels de moed opgegeven, de rol behang
spijt betuigt over mijn afwezigheid, dat Herman nog maar
is gescheurd en het plaksel druipt van haar kin.
eens herhaalt dat de glazen niet helemaal vol, maar vooral
nooit helemaal leeg mogen zijn en Bouke tenslotte vraagt
De volgende dagen zijn de contacten met de UNICAwat ze willen drinken bij de mosselen.
gangers voor ons als thuisblijvers iedere keer weer een
Mosselen!! Ik ren naar de keuken en kan alleen nog vastfeestje.
stellen dat we straks maar naar de Chinees moeten gaan,
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Uitgebreid worden verhalen verteld over culinaire en filmische zaken, schandaaltjes, goede en minder goede uitspraken van de jury o.l.v. onze Engelse vriend Dave Watterson, de goede presentatie van jurylid Romy, Vlado’s val
van de trap met alle gevolgen van dien, de prachtige films
en last but not least de benoeming van Arie de Jong tot
erelid van UNICA.

Later is dat allemaal goed gekomen tijden het NFF in Purmerend.

Ik neem direct contact op met Arie en feliciteer hem met
zijn benoeming.
In eerste instantie denkt hij dat ik een grap uithaal. Hij
weet nog van niets!

Ik besluit met het leuke nieuws dat Margreet inmiddels de
hoofdrol speelt in een film van Bryan Dunkley en zich dus
thans een Internationale actrice mag noemen.
Ik voorspelde het jullie in de vorige eeuw!
Piet van Eerden
Foto’s: Herman Ottink, Theo Vink en Piet van Eerden

Anekdote: ‘De Tent’
In omroepland kenden wij de OSO, het overkoepelende
orgaan voor diverse ontspanningsverenigingen. Zo waren
er niet alleen een dansclub, maar ook een voetbalclub,
een schaakclub, natuurlijk een filmclub en ook een fotoclub. Ook was er een paardrijclub en een parachuteclub,
en meer van dit soort clubs voor edele sporten.
Op zeker moment, lang geleden overigens, zou de OSO
50 jaar bestaan en dat moest gevierd worden natuurlijk.
Maar hoe..?
Een aantal notabele heren stak de koppen bij elkaar om
ideeën te verzamelen en uit te wisselen. Daarbij waren de
kelken altijd goed gevuld. Tenslotte, glazen mogen niet
helemaal vol, maar vooral nooit helemaal leeg zijn. Een
bekend credo hier ter plaatse, maar dit terzijde.
Aanwezig waren de toenmalige voorzitter van de NTS, de
heer Emile Schüttenhelm, de chef van de programmadienst Carel Enkelaar, Frans Marks, chef van de cameragroep en nog een aantal notoire feestvierders. Uiteindelijk
besloot men een oude bekende en vriend Toni Boltini te
benaderen een speciale circusuitvoering te verzorgen voor
al het omroeppersoneel.
Zo gezegd, zo gedaan, Toni gebeld, regel dat even, etc.

Tijdens dat gesprek komt Toni nauwelijks aan het woord
en maakt bezwaar ‘Ik heb geen tent, is niet klaar… alleen
de hydraulische palen zijn er, heb ik verder geen personeel bij nodig En de tent komt er voorlopig ook niet, kost
100.000 harde guldens’!
Goede raad is duur, zo bleek. Maar Carel weet raad, weer
Toni gebeld: ‘Toni, als jij een matinee verzorgd voor ouders en kinderen, dan maak ik daar een uur televisie van
en dan heb jij je tent. Nee, nee, hoeft niet uitgezonden te
worden.’
Honderdduizend gulden was in die tijd het tarief voor een
uur uitzendbaar materiaal.
Twee maanden later staat de tent van Circus Toni Boltini
fier overeind.
Emile: ‘Als Toni nog een Olifantje rond laat lopen met een
bord op z’n rug met: 50 jaar OSO, dan nemen wij ook nog
maar een Olifantje op de goede afloop.’
En zo was alles toch weer goed gekomen.

Ook weer aangereikt door HermanO.
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Werk aan de winkel

FILMEN MET DE MOBIELE TELEFOON
Steeds meer mobiele telefoons hebben een
ingebouwde videocamera. Daarmee is Nederland miljoenen regisseurs rijk! De handleiding van je telefoon vertelt je echter niet
hoe je een goede film moet maken.
Han Agterhof maakte reeds enkele films
met zijn telefoontje en monteerde ze daarna
op zijn Pc.
Hoe hij te werk ging zal hij ons op 9 april
vertellen!

EEN LIPDUBFILM MAKEN
Een lipdub is een videoclip met zang
(playback) en dans die in één take wordt
opgenomen.
Cor zal ons op 23 april uitleggen hoe we dit
op 7 mei gaan realiseren.
Een uitdaging om op beide avonden aanwezig te zijn zodat de ‘rollen’ verdeeld kunnen
worden.
Kees zal de repetities en de opnames regisseren. Maak je borst maar nat!

EERSTE CLUBAVOND 2e HELFT VAN
HET SEIZOEN
Een aantal van onze leden is tot 13 september naar het UNICA-festival in St. Petersburg,
Om met een wel heel klein groepje eerder te
beginnen, leek het bestuur niet zinvol.
Besloten is dat we daarom pas op donderdag 24 september weer beginnen!

Op 9 mei wordt het
NOVA 1-minuut Filmfestival gehouden in
het Parkgebouw in Rijssen.
Uitgebreide info en deelnameformulier op
de NOVA-website: www.novafilmvideo.nl

DE ZWARTE BLADZIJDE

BASISCURSUS FILMEN

Slechts één film voor de Rondreisjury!
Is er dan niet gefilmd?

In september zal onze club een basiscursus
Filmen presenteren.

Dat valt allemaal best mee, maar dat zijn
geen wedstrijdfilms.
Zo wordt er hard gewerkt aan de jubileumfilm van onze “huurbaas” OIG-IHD.
Nagenoeg alle opnames zijn gemaakt en
de montage verloopt goed.

De cursus is verspreid over drie woensdagavonden en een zaterdagochtend.

Veel van onze leden hebben zich voor
100% ingezet voor de organisatie van het
NOVA Filmfestival in Purmerend.

Een film maken zoals een professional
Leren hoe je films kunt monteren op de
computer of laptop
Muziek, foto’s en teksten invoegen in je
film
Hoe maak je een leuke titel in je film?

In 2016 moet de Rondreisjury al om 19.30
uur beginnen om nog tijdig thuis te zijn!

Kees en Cor zijn de docenten.
Onderwerpen:

8

Colofon
Met bijdragen van
Piet van Eerden, Margreet Schaafsma, Gerard Swets en
Kees Tervoort

Foto’s
Piet van Eerden, Herman Ottink en Gerard Swets

Redactie
Piet van Eerden en Ruud Besjes

Agenda Velsen en omstreken
8 april

: voorjaarsvergadering FAA NH’63

9 april

: filmen met de mobiele telefoon

11 april

: jurering vooraf NH’63

23 april

: hoe maak ik een lipdubfilm

2 mei

: Regiofestival NH’63 in Bloemswaard Hillegom

7 mei

: lipdubfilm opnemen

9 mei

: NOVA 1-minuut Filmfestival in Rijssen

21 mei
4 juni

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

: UNICA-films
: slotavond 1e helft filmseizoen

5 tot 13 sept. : UNICA Festival in Sint Petersburg
16 september: Basiscursus Videofilmen (woensdag)
19 september: Basiscursus Videofilmen (zaterdagmorgen)
24 september:

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

30 september: Basiscursus Videofilmen (woensdag)
4 oktober

: Nationaal Speelfilmfestival Sneek

14 oktober

: Basiscursus Videofilmen (woensdag)

22 oktober

: ‘In de hoofdrol’ met Guido Haesen

31 oktober

: NOVA Federatieraad in Bodegraven

5 november :
7 en 8 nov.

: NOVA Filmfestival in De Maaspoort (Venlo)

18 november : najaarsvergadering FAA NH’63
19 november:

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

28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Bloemswaard in
Hillegom
3 december :
17 december : slotavond

