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7 x Goud voor “Sprout” op UNICA 2014

Presentator Kees adviseerde tijdens zijn jureren in Korea de organisatie om “Sprout” af te vaardigen naar
UNICA 2014. Men had dat gedaan, en met enige trots vertelde Kees dat deze film de laureaat werd tijdens het wereldfilmfestival dat in Slowakije werd gehouden.
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Uit de hamer geklapt
In deze ’hamer’ ga ik het met u
hebben over het bezoeken van
filmfestivals, filmavonden en alles
wat er maar enigszins bij in de
buurt komt.
Neem nu de laatste Unica-avond
bij onze club. Dat is een activiteit
van NH’63 en elk jaar wordt op de
gedelegeerdenvergadering een
filmclub gevraagd om een samengesteld programma van de Unicafilms van een jaar daarvoor te vertonen. Net als het vragen van een kascontrolecommissielid is het vinden van een club voor het vertonen van het
Unicaprogramma meestal erg lastig. Er zijn zelfs clubs
die nog nooit een dergelijke avond hebben verzorgd.
Als voorzitter van ”Velsen” heb ik indertijd kennelijk mijn
vingertje opgestoken, hetzelfde vingertje dat er ook voor
zorgt dat ik regelmatig de financiën van de NH’63 penningmeester mag controleren.
Overigens zit controleren in mijn bloed en meer dan veertig jaar heb ik er een beste boterham mee kunnen verdienen, maar dat terzijde.
Donderdagavond 21 mei was het dus kijken naar een
aantal goede tot zeer goede films, die op de UNICA 2014
in Slowakije hoge ogen hebben gegooid.
Omdat het een NH’63 activiteit is, worden alle NH’63clubs door Ruud, onze gewaardeerde secretaris, aangeschreven om de Unica-avond onder de aandacht te brengen. Daarnaast staat het ook in de agenda van de NH’63
Nieuwsbrief.
Toch is er maar een klein aantal clubs vertegenwoordigd.
Het lijkt wel of men geen films van anderen meer wil zien.
Zelfs clubs van ’naast de deur’ laten verstek gaan. Jammer.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat men bang is voor de
ondertitels in een andere taal dan het Nederlands.
Vooral snelsprekende personen uit de meest zonnige
landen zijn soms niet bij te houden, mede door het simultaan vertalen van hetgeen woordelijk in de film wordt gezegd. De kunst van het samenvatten van tekst is voor
deze landen nog ver weg.
Toch zijn de ondertitels maar een klein deel van het geheel en goede films zijn in het algemeen ook te begrijpen
zonder alles woordelijk te lezen en te vertalen in een ’split
second’. Derhalve geen reden om weg te blijven van een
avond met prachtige films.
Het is nog niet zo lang geleden dat ik tijdens een UNICA
een Spaanse film zag met redelijk veel tekst zonder enige
vertaling. Dat was inderdaad moeilijk film kijken, waar ook
veel commentaar op kwam. De film was echter zo goed
gemaakt, dat het geheel toch goed te begrijpen was. En
daar gaat het tenslotte om.
Waarom er dan toch zoveel mensen deze Unica-avond
NIET hebben bezocht, is voor mij een groot raadsel. Als
iemand het weet, hoor ik dat gaarne!
Buiten de festivals onder auspiciën van NH’63 en Nova

bezoek ik, met een variërend aantal clubgenoten, al een
aantal jaren het Nationaal Speelfilmfestival in Sneek, ook
als er geen film van ”Velsen” voorhanden is.
Dit jaar is dat op 4 oktober.
Ook voor het festival van De Ronde Venen is het vaste
prik om deze op de tweede zondag in december te bezoeken.
Je zou dus kunnen denken dat ik niets van festivals of
filmavonden wil missen, maar dat is dan weer te optimistisch gedacht.
Zo sla ik dit jaar de UNICA in Sint Petersburg over. De
diepere achtergrond was eigenlijk dat we een cruise van
ruim 3 weken hadden geboekt en ook mijn schatkist heeft
een bodem. Pure financiële reden.
In verband met een operatie, waar ik het nu even niet
over wil hebben, is de cruise geannuleerd.
Maar het niet aanwezig zijn bij de UNICA is gebleven.
Misschien komt er nog eens een moment van spijt langs.
Het is natuurlijk wel een goede reden om de Unica-avond
in 2016, met films van UNICA 2015, te gaan bekijken,
waar deze avond ook wordt gehouden.
Ik stap weer over naar het heden, de toekomst.
Op 4 juni aanstaande is het alweer de laatste avond voor
de vakanties. Al heel lang wordt deze clubavond gezien
als een slotavond met gezelligheid en hapjes.
Overigens is gezelligheid op alle clubavonden toegestaan, maar u begrijpt vast wel wat ik bedoel.
Op hoog niveau, het kon niet hoger, is er telefonisch
overleg geweest om voortaan, voorlopig, als iedereen
zich er in kan vinden, uitsluitend aan het eind van het jaar
een slotavond te houden. Daar is een dergelijke avond
wel op haar plaats.
Dat overleg op genoemd niveau komt mede omdat er
weliswaar geen clubavonden worden gehouden van 5
juni tot en met 23 september, maar in deze periode dient
er nog wel flink gewerkt te worden aan reeds lopende
projecten.
Zoals de NH’63 opdracht ”Het Gerucht”.
Ook de opdrachtfilm van 50 jaar OIG-IHD waaraan een
kleine ploeg, soms zelfs één ZZP-er, naar een eindproduct toewerkt.
En dan ligt er nog een lipdub te wachten om tijdens een
clubavond in het najaar verfilmd te worden.
Nu ziet u zelf ook eens dat vakanties tot een minimum
dienen te worden gereduceerd om al deze projecten op
tijd tot een goed einde te brengen.
Tenslotte wens ik de UNICA-ganger een fijne week toe.
Uw voorzitter,
Gerard Swets
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Verslag 7 mei: ‘Voorbereiden lipdubfilm’
Ook deze avond moesten we het weer doen zonder
Gerard.
Ruud opende kort de avond met de mededeling dat we in
de pauze een versnapering krijgen aangeboden van Kees
Kuiter die op 22 april de respectabele leeftijd heeft bereikt
van 80 jaar.
Daarna kreeg Kees Tervoort het woord die ons eraan herinnerde dat het bij een lipdubfilm vooral gaat om teambuilding. Vooral jongeren beleven veel lol aan het maken van
zo’n film. Maar ook ouderen kunnen er wat van en dat
gaan wij bewijzen.
Als voorbeeld kregen we een lipdubfilm te zien met een
liedje van George Baker in het gebouw van Beeld en Geluid.
Vervolgens gingen de aanwezigen een liedje kiezen naar
aanleiding van een verzoek tijdens de vorige clubavond
om thuis een geschikt liedje te zoeken. In totaal werden er
7 liedjes gedraaid en iedereen kon een lijstje met punten
van het meest geschikte liedje maken.

Daarna was het pauze en konden we genieten van het
drankje van Kees, eventueel aangevuld met een stuk warme rookworst.
Na de pauze gingen we door met hetgeen we willen gaan
uitbeelden. We kwamen er al snel achter dat het iets zou
moeten zijn met bejaarden gezien onze gevorderde leeftijden. Hierbij zou OIG-IHD, in de persoon van Piet Huyboom, ons kunnen voorzien van een aantal hulpmiddelen
zoals rolstoelen, postoelen, krukken, rollators en een brancard. Verbandmiddelen, bloeddrukmeters, stethoscoop en
infuuspaal zouden als extra attributen gebruikt kunnen
worden. Ook werd gedacht aan het uitnodigen van een
aantal lieftallige verpleegsters voor de noodzakelijke entourage.
Hierna hadden we het nog over de timing van de opnamen van het liedje en over de route die door het gebouw
zal moeten worden genomen.
Besloten werd dat Cor, Kees en Piet een scenario gaan
bedenken en dat we dit bespreken op de eerste clubavond
na de zomer, 24 september.

Tenslotte had Bouke nog een film gedraaid, t.w.: “Passion”
gemaakt door Christina Rauch van een filmclub uit Villach
in Oostenrijk. Dit was een knappe dansfilm met veel symboliek hetgeen veel stof gaf tot napraten. Na het dankwoord door Ruud gingen we voor een aantal lieden van de
techniek volgeladen huiswaarts.
Ruud Besjes
Foto’s: Piet van Eerden

Al deze punten werden bij elkaar opgeteld door onze rekenmeester Bart en daar kwam het liedje Rock around the
Clock, gezongen door de Zangeres zonder naam als winnaar uit.
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Vakantiewerk voor filmers
We hebben langer vakantie van de
club dan we gewend zijn. Dat heeft
alles te maken met het UNICAfestival dat van 5 t/m 13 september
in Rusland wordt gehouden.
Er gaat een aantal van onze leden
naar toe en vandaar dat onze eerste
clubavond pas op 24 september
wordt gehouden.

oktober gaan opnemen, gaan we de
film voorbereiden in de vakantieperiode.

Jubileumfilm OIG-IHD
In september bestaat de stichting 50
jaar.

Basiscursus Videofilmen
We kunnen best wat nieuwe leden
gebruiken.
Bij zo’n heuglijk feit hoort natuurlijk
een film.
Alle opnamen zijn gemaakt en de
montage nadert haar voltooiing. Nog
even doorgaan dus.
De vakantietijd is daar uitstekend
voor geschikt!

Opdrachtfilm NH’63
Het opdrachtfestival is bedoeld als
evenement waaraan alle clubleden
mee doen. Zo heeft ieder lid jaarlijks
de mogelijkheid op het festival te
draaien!

Lipdupfilm
Die maak je niet zomaar even op een
avondje. De voorbereiding gaat voor
enkelen van ons gewoon door. De
‘Velsenrockers’ staan te trappelen.
Nog even geduld dames en heren!

De opdracht luidt om een film van
maximaal 20 minuten te maken op
het thema: HET GERUCHT.
Om deze cursus goed voor te bereiden, gaan we in de vakantie door bij
waar we gebleven zijn. Kees en Cor
zijn de cursusleiders.
De werktitel voor onze film is DE
BRON. Voordat we in september/

Tijdens de slotavond, donderdag dus,
hebben we het er over.
Piet van Eerden

Belangstelling voor UNICA-films loopt terug
Weinig leden van de bij NH’63 aangesloten clubs toonden belangstelling om naar het neusje van de filmzalm,
een selectie van bekroonde films van UNICA 2014, te
komen kijken.
Toen Ruud Besjes de avond in “In de Abeel” opende,
telde ik 27 dames en heren.
Ze waren afkomstig uit de KLM-cameraclub, Saenden,
Zaanstreek-Noord, De Smalle Band, AMFI’66, Close Up
en Velsen.
Bouke Jasper had een mooi, doch qua genre nogal eenzijdig programma samengesteld: zeven speelfilms, een
animatiefilm en vier éénminuutfilms (eveneens speelfilmpjes).
Kees presenteerde met een nimmer aflatend enthousiasme de films en bood alle gelegenheid aan de bezoekers
hun mening over de films te geven.

Op een avond als deze, maar ook door het bezoeken van
filmfestivals, kan de amateurfilmer veel extra kennis op
doen.
Bijvoorbeeld over het verwerken van een boodschap via
symbolieken en metaforen in het filmverhaal. De eerste
film “Not less than 50 kg” uit Oekraïne, was er zo een.
Een vlotte jongedame met een lijntje waar je “U” tegen
zegt, mag niet met de lift mee naar de 20ste verdieping.
Ze moet de trap nemen. Overal in het kantoor zien we te
dikke dames en heren die de hele dag niets tot weinig
doen. De jongedame werkt zich een slag in de rondte.
Toch wordt ze ontslagen. Ze wordt te licht bevonden voor
de job!
Als we er met elkaar over discussiëren, wordt ook de titel
duidelijk.
De vier éénminuutfilms zijn gewoontegetrouw komisch en
gaan er in als koek.
In mijn ogen was ”SPROUT” de absolute topper van de
avond. Inhoud: een meisje van een jaar of 7 gaat het
dorp in om taugé te kopen. We volgen haar 20 minuten
op haar wandeling.
Allen zijn we in de ban van het spel van het meisje!
Jammer dat zo weinig amateurfilmers nog kennis willen
op doen!
Piet van Eerden
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Regiofestival op nieuwe locatie
Het valt mij heel moeilijk een negatief geluid te laten horen over
de festivals en andere activiteiten die NH’63 organiseert. En
toch ontkom ik er niet aan!
Op verzoek van een aantal clubs zijn de festivals verplaatst van
Heemskerk naar een nieuw locatie. En wat voor een locatie!
Woonzorgcentrum Bloemswaard in Hillegom lag er zaterdag 2 mei
spik en span bij. Een prachtige theaterzaal, 75 stoelen met tafeltjes
en nog voldoende ruimte om te buurten. Extra stoelen in de berging,
je weet nooit. Een hoog opgehangen projectiescherm, 13 geselecteerde en reeds gejureerde films. Een programmaboekje met op de
cover de trots van de Bollenstreek.
Lunches, drankjes, koffie, thee, melk, alles verkrijgbaar tegen zeer redelijke prijzen. Alles van te voren aangekondigd.
Juryrapporten, oorkondes, filmprijzen, beamer, reservebeamer, microfoons, podium, aankleding, etc.,etc., alles is er,
maar weer minder belangstelling qua publiek. Van een aantal clubs is er helemaal niemand gekomen!
Tijdens de mooie happening ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Zaanstreek-Noord mocht ik als Erevoorzitter
van NH’63 en de NOVA een felicitatie overbrengen. Daarvoor had ik wat gebeurtenissen uit de rijke geschiedenissen
opgezocht. Een daarvan was dat Zaanstreek-Noord de Districtswedstrijd in 1967 organiseerde. Er kwamen 350 liefhebbers naar zaal “Ons Genoegen” in Krommenie. NH’63 telde in dat jaar 222 leden.
Thans komen er 50 liefhebbers en heeft NH’63 ca. 300 leden!
Was vroeger dan toch alles beter?
Terug naar hier en nu.
Annelies Heesakkers heeft weer een dijk van een film
gemaakt: “Als je kind er niet meer is”.
In het tweeluik volgt zij twee gezinnen die een dochter
door zelfdoding hebben verloren.
Uit het juryrapport:
“De maker heeft kans gezien een mooi gestructureerd
verhaal neer te zetten.
Er wordt gedoseerd aandacht geschonken aan de introductie van het thema, de ouders en hun situatie, het
middenstuk met de worsteling hiermee, en tot slot aan
de stand van zaken bij de achterblijvers. Hoe gaan ze er
mee om op de korte en langere termijn.
De film is ingedeeld in een tweeluik waarbij beide ouderparen vertellen over hun ervaringen met de dood
van hun dochter. Op aangrijpende wijze leren we uit
hun woorden, de achtergebleven dagboeken en afscheidsbrieven de meisjes kennen. De zeer persoonlijke verhalen gaan ook over de schuldgevoelens bij de
moeders. Bewonderenswaardig is de integere wijze
waarop de gesprekken zijn gevoerd en hoe het vertrouwen door de maker is gewekt bij beide families.
De jury, die de films veertien dagen geleden al had gejureerd en bestond uit Miep Wolff (Dordrecht), Hay Joosten
(Venlo) en Ruud Scheidel (Roozendaal), waardeerde de film met een gouden medaille en een nominatie voor het NOVA
Filmfestival. Tevens ontving Annelies de prijs voor het beste scenario.
In de categorie Speelfilms” scoort Peter Bastiaanse (De Ronde Venen) een eerste prijs
en Zilver+ met de film: Het laatste station”. Uit het juryrapport:
“Het verhaal volgt een taxirit van de oude dame met een sympathieke taxichauffeuse
langs plaatsen waar de dame goede herinneringen aan heeft. Met flash backs naar
vroegere gebeurtenissen komen we meer te weten over haar leven. De ontmoeting in
het heden met de burgemeester is ontroerend. Over het scenario van deze film is goed
nagedacht.
De titel en de vroeg beginnende rouwmuziek geven helaas al wat weg van het slot.”
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Ann Bens (Saenden) behaalt met ‘Abyaneh een 2de prijs in de categorie informatieve films. Uit het juryrapport:
“We lopen als het ware door dit dorp en onderweg vertelt de voice over hoe de mensen leven, wie er leven en wat zij
doen. De 5 W’s zijn prima ingelost. De film blijft boeien en is niet te lang of te kort. De inhoud en volgorde van onderwerpen zijn met zorg gekozen.”

Marion van Leeuwen (De Smalle Band) scoort een 2de prijs met haar film “Hoog, droog en zout” in de categorie informatieve films. Zij ontvangt tevens de prijs voor “De beste voice over”. Uit het juryrapport:
“We volgen een aantal highlights van de reis: landschappen, dieren en een feest.
De onderdelen worden slechts aangetipt maar niet verder uitgewerkt. Er is geen duidelijke verhaalstructuur.”
De derde 2de prijs informatieve films komt toe aan Mart Pot
(Zaanstreek-Noord) voor zijn film “Spelen met licht”. Uit het juryrapport:
“Met beelden uit het heden en uit het verleden wordt met allerlei filmische middelen zoals splitscreen, dubbelbeelden en teksten het verhaal
verteld. De cameravoering is rustig en legt met name de nadruk op het
licht. De tekst bij de uitleg van het perspectief is moeilijk leesbaar
evenals de tekst bij de aftiteling.
De voice over geeft soms teveel info en is erg technisch.”
“Kiplekkere Bofkippen” van Peter Versluijs (individueel lid) is al eerder
op het Interclubfestival vertoond en wordt dus niet meer gedraaid. De
film is wel gejureerd en krijgt een nominatie voor het NF.
Uit het juryrapport: “Humorvol wordt verteld over het leven van kippen
en hanen. Plotseling neemt hun leven een noodlottige wending. De
verhaalstructuur bestaat slechts uit de verplaatsing van de hoofdrolspeler van het stro naar de pan en tot slot naar de mond.”
Met felicitaties en bedankjes sloot voorzitter Kees Tervoort het festival
in de nieuwe locatie.
Piet van Eerden
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Agenda Velen & Omstreken

Colofon

Met bijdragen van
Ruud Besjes, Piet van Eerden en Gerard Swets

Foto’s
Piet van Eerden en Gerard Swets

4 junii

: 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: vervolg lipdubfilm repetitie/Het gerucht

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

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

30 september: Basiscursus Videofilmen (woensdag)
4 oktober

: Nationaal Speelfilmfestival Sneek

8 oktober

: opnemen lipdubfilm/Het gerucht

14 oktober

: Basiscursus Videofilmen (woensdag)

22 oktober

: ‘In de hoofdrol’ met Guido Haesen

31 oktober

: NOVA Federatieraadvergadering
in Bodegraven

5 november : première Het gerucht
7 en 8 nov.

: NOVA Filmfestival in De Maaspoort (Venlo)

18 november : najaarsvergadering FAA NH’63
19 november: nog in te vullen
28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Bloemswaard in
Hillegom
3 december : nog in te vullen
17 december : slotavond

