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Van de Voorzitter
Met een aantal buren houden wij al jaren een bladenpool in stand. Bij de
dames rollen de Margriet, Vriendin, Linda, Story en ander leesvoer van
de ene brievenbus in de andere. De mannen houden het op auto,
computer en foto/videobladen. Daarin lees ik o.a. de laatste tijd
regelmatig berichten over onze digitale erfenis. Wat gebeurt er na je
overlijden met Facebook-profiel, LinkedIn-accound of je foto en of
filmarchief in de cloud?
Wachtwoorden en toestelcodes die wij in gebruik hebben zijn niet meer
te tellen. Ze zijn min of meer ons best bewaarde geheim.
In een van de wekelijkse uitgaven van Max Magazine kwam ik dit
onderwerp onder de kop “Digitaal doodgaan, een hele toer” recent weer
tegen. Iedereen, jong en oud, heeft anno 2017 een grotere of kleinere
digitale erfenis. We zijn heel actief op sociale netwerken, slaan foto’s,
films en documenten allemaal digitaal op in een archief, bouwen een
muziekverzameling op via Spotify, delen filmpjes via YouTube,
communiceren via Whatsapp en abonneren ons op allerlei diensten via
e-mail. Wie denkt er wel eens over na wat er met al die digitale zaken
moet gebeuren als je er niet meer bent? Doe je namelijk niets, dan blijf
je online tot in lengte van dagen in leven”.
Het is niet mogelijk om – als je geen wachtwoord weet van de ander –
op social media zomaar het account van een ander te beheren of te
verwijderen, ook niet in het geval van een overlijden. Degene die het
account opheft, moet een formulier invullen en een overlijdensakte
opsturen. Zodra het account is opgeheven, zijn foto’s en berichten niet
meer toegankelijk. Gebruikers van een Google account kunnen dit
enigszins ondervangen door “inactiviteitvoorkeuren”in te stellen. Je kunt
bv. instellen dat wanneer je drie maanden niet inlogt, het account wordt
verwijderd. Intussen hebben Facebook en Instagram de procedures
eenvoudiger gemaakt. Er zijn drie opties: het account blijft bestaan,
krijgt een herdenkingsstatus of wordt opgeheven.
Sander van der Meer, digitaal forensisch specialist bij de politie en
oprichter van digitale nazorg, dat zich toelegt op het veiligstellen van
data voor nabestaanden. “Mooi als mensen de moeite nemen om alles
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op een rijtje te zetten voor het geval ze te komen overlijden, maar in de
praktijk gebeurt het zelden. Niemand denkt graag na over de dood, laat
staan dat je constant bezig bent om je wachtwoorden en online
activiteiten up-to-date te houden.”
59% van de mensen hebben nog nooit nagedacht over social media na
zijn of haar overlijden. 83% heeft helemaal niets geregeld over zijn/haar
digitale nalatenschap.
Toch wel iets om over na te denken.
Gerard van Schie
Bron: Max Magazine, Nuvema

Verslag clubavond 5 december: “Pakjesavond”
Voorzitter Gerard van Schie opent de avond met enkele mededelingen
over clubleden die vanwege ziekte afwezig zijn. We hebben het dan over
Jaap van Tol en Henk Zonneveld die we beiden alle sterkte wensen om
er weer bovenop te komen. Fijn om te zien dat Jan van Unen weer
aanwezig was.
De leden worden erop attent gemaakt dat zaterdag 10 december de
videoclub Aalsmeer 65 jaar bestaat. Reden voor de penningmeester om
in de pauze namens het bestuur een drankje aan te bieden en er even bij
stil te staan.
Een andere verrassing was de geste van Susan en Gerrit Griekspoor. Zij
namen iets lekkers voor bij de koffie mee, een verlate banket traktatie in
stijl van pakjesavond vanwege het feit dat zij recent 40 jaar getrouwd
waren.
Een aantal leden hadden in het eigen archief gezocht naar een aardige
“surprisefilm” waar zij zelf een fijne herinnering aan hadden beleefd.
Susan Griekspoor begon met een film van een familie St Nicolaasfeest,
waarin ook de intocht van de Sint en Pietermannen bij de molen in
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Aalsmeer te zien was. Een leuk opgenomen film, vlot gemonteerd en
met een goed gedoseerde mix van totaalshots en schitterende
kinderclose-ups. Erg leuk om naar te kijken.
Jan Pannekoek had de korte speelfilm “De ongenode gast”
meegenomen. Een leuke herinnering aan de voorbereiding en het
draaien van deze film. Creatieve camerashots ingebed in een vlotte
montage.

“Met de wind mee”, een film uit 1990 van Gerard van Schie over een
ballonvaart in Zuid Limburg. Overgezet van VHS tape naar digitaal viel de
kwaliteit niet eens tegen. De beelden waren destijds opgenomen met
video 8. Het viel op dat met name de kleur rood wollig uitpakte. De
herinnering aan dit festijn was wel dat Gerard met zijn hoogtevrees
moeite had om in dat wankele vier persoons mandje te stappen.
Henny en Nico Beckers brachten de film “Toi toi toi”mee. Een uitgebreid
verslag van een door amateurs gespeelde (volks) musical uitvoering in
theater ’t Spant in Bussem. De KLM Cameraclub werd destijds ( in 1989)
gevraagd hierover een film te maken waarin zowel de voorbereidingen,
de uitvoering zelf en wat beelden van de after party te zien waren. Er zal
enorm veel werk verzet zijn om tot dit resultaat te komen. Na al die
jaren was de kwaliteit nog behoorlijk goed. Erg leuk om dit gezien te
hebben.
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Met zijn kleinzoon in de hoofdrol maakte Jan Pannekoek destijds binnen
een clubopdracht het korte filmpje “Kerstvangst”. In de achtertuin aan
de slootkant opgenomen. De plot was niet helemaal verrassend, maar
tezamen met de gebruikte muziek werd er wel leuk naar toegewerkt.
“Atacama in Chili” was een film van Susan Griekspoor. Een
rondreisverslag door het prachtige landschap van Chili. We zagen
schitterende beelden van de zoutvlakte en de woestijn. Als vroege
vogels gingen zij op
pad om op tijd bij
het opborrelen van
de warm
waterbronnen te
zijn. Het geheel is
vlot gemonteerd
met passende
muziek. Deze film is
nog zeer de moeite
waard om te
bekijken.

Door een technische geluidstoring lukte het niet om een van de betere
films van Bert Haanstra te laten zien. In de film “Rembrandt” laat
Haanstra namelijk zijn camera het werk doen. Schilderijen zijn statisch,
maar de manier waarop deze cineast het in beeld bracht is
bewonderenswaardig. Dat de film gedateerd is doet daar niets aan af.
Tegenwoordig kun je in de montagesoftware camerabewegingen
behoorlijk nabootsen. Het brengt je op ideeën om bijvoorbeeld
vakantiefoto’s op een leuke manier in beeld te brengen. Je kunt deze
methode ook in een documentaire gebruiken in een mis met filmbeeld.
Zo eindigde deze “pakjesavond” met een aantal verrassingen. Leuk en
minder leuk.
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Verslag Clubavond 19 december
Op deze avond werd deel 3 van de cursus monteren met Magix
wederom verzorgd door Henk Westerhof. Jan Alderden en Gerard van
Schie hadden als huiswerkopdracht een korte trailer gemaakt waarin
een aantal mogelijkheden waren verwerkt die de Magix software ter
beschikking heeft. Het geleerde in praktijk gebracht.
Henk schotelde ons de Kerst reclamefilm van JUMBO voor. Een korte
reclamefilm van 1.10 min, waarbinnen een compleet verhaal wordt
verteld in min of meer 45 shots. Het is een leuke bezigheid een
dergelijke film uiteen te rafelen en eens goed te kijken welke keuzes zijn
gemaakt in de montage om in korte tijd het verhaal te vertellen.
Vervolgens werd ingegaan op de manier om binnen Magix met
overgangen om te gaan, zowel in beeld als geluid. Er is een ruime keuze
aan standaard overgangen. En er zijn ruimtelijke effecten in statische als
bewegende vorm. Mooi om te hebben, maar ga er in de praktijk zuinig
mee om. De Cross-Dissolve ofwel “overvloeier” is toch wel de meest
gebruikte overgang.
Uitgebreid ging Henk in op de mogelijkheden die de titelgenerator van
Magix heeft. Een bak aan creatieve voorbeelden voor het maken van
titels en aftiteling bij een film. En dan ook nog met een ruime sortering
aan lettertypes. Dit was altijd een mager onderdeel bij Magix doch in de
nieuwe versie behoorlijk uitgebreid.
Het importeren van foto’s en deze bewerken met Key-frames naar
beweging is een hoofdstuk apart. Vele creatieve uitvoeringen zijn
denkbaar. Dit vraagt wel flink wat oefenen om je deze techniek eigen te
maken.
Als laatste werden de vele mogelijkheden onder de loupe genomen die
onder de tab Video-effecten zijn te vinden. Natuurlijk de corrigerende
bewerkingen als helderheid en contrast, kleurcorrecties en het achteraf
kunnen “witten”van het beeld. Er zijn vele bewegingseffecten
voorhanden als: zoombeweging, versnelling of vertraging. Dit alles ook
in combinatie met de keyframes techniek.
En dan zijn er tenslotte nog de Design elementen met beeld in beeld
mogelijkheden en speciaal voorgeprogrammeerde intro’s en outro’s.
Een avond met genoeg stof tot nadenken. En dan de praktijk nog.
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
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Nieuwjaarsborrel en buffet
Dinsdag 3 januari
De eerste clubavond van het nieuwe jaar brachten wij traditiegetrouw
door bij het specialiteitenrestaurant “Oriëntal Paradise”in Kudelstaart.
Met 26 personen genoten we van het overheerlijke gevarieerde Oosters
buffet.
Een ander sfeertje heeft ook wel wat. We hebben het tenslotte het hele
jaar over filmen en daar kan best één avond vanaf om in een
ongedwongen sfeer het nieuwe jaar in te luiden.
Voorzitter Gerard van
Schie zette tijdens zijn
inleidende woordje een
drietal leden even in het
zonnetje. Henk Westerhof
en Hans Oud vanwege het
feit dat zij 40 jaar lid zijn
van de videoclub en Paul
van Oostveen voor zijn 25
jarig lidmaatschap. Trouwe
leden waar het bestuur
later in het seizoen nog eens extra aandacht aan zal besteden.
Een mooie start
van het nieuwe
jaar waar ons
naast nog twee in
planning staande
cursus-avonden
een afwisselend
programma te
wachten staat.
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Verslag Clubavond 16 januari
Dit was alweer de laatste uit een serie van vier cursusavonden
“Hoe monteer ik mijn films” met Henk Westerhof als docent. Op
deze avond werd voornamelijk het thema geluid behandeld.
Geluid bepaalt voor een zeer groot deel het succes van je film.
Over het algemeen kun je naar gelang je keuze van meerdere
soorten geluid gebruik maken, live opgenomen geluid,
buitenbeelds geluid, muziek en gesproken commentaar. Het Magix
programma gaat heel flexibel om met welk spoor je kiest voor
geluid. Ga er maar vanuit dat er drie of vier sporen nodig zijn bij de
montage van een eenvoudige vakantiefilm.
In het korte filmpje over Schotland van Marjan Offerman had zij
gekozen voor toegevoegde muziek met een Schots tintje. We
zagen een korte impressie van de stad Edinburgh. De muziekkeuze
gaf vaart aan de montage. Sommige shots hadden nog iets
strakker gemonteerd kunnen worden. Dan was de lengte wat
korter geworden. Meer “to the point”. Er waren enkele leuke close
ups in verwerkt. Als montage oefening was het goed gedaan.
Bij het gebruik van muziek is het belangrijk bij de intro op de juiste
tijd te starten. Vaak komt het goed uit om iets eerder in te zetten
dan het beeld. Daarmee prikkel je de
kijker. Het eind van de film is ook altijd
het eind van het geluid. Kom je tekort
dan kun je vaak de truc toepassen door
ergens voor het einde een stuk muziek
te kopiëren en erachter te plaatsen.
Belangrijk is wel dat het ritme van de
muziek klopt en de overgang in een
Crossfade wordt gezet.
In de nieuwe versie van Magix kun je
met een VU-meter testen of je in de
eindmix het geluid op het juiste niveau
hebt staan. Digitaal geluid mag niet
overstuurd zijn. Er treedt dan
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onmiddellijk vervorming op.
Als er voor je film een goede commentaarstem nodig is, ga dan
niet zelf aan de slag als je weet dat je geen mooie microfoonstem
hebt. Ga op zoek naar iemand die dat wel heeft. Binnen of buiten
de club. Een voice-over moet prettig klinken en goed verstaanbaar
zijn. Schrijf het commentaar uit en spreek het apart in met na elke
zin een korte pauze. Je hebt dan alle mogelijkheden om te
schuiven in je montage.
Als voorbeeld liet Henk de clubfilm “Een leven op wielen”nog eens
zien. Hierin waren alle besproken elementen wel in terug te
vinden.
Tip van Piet van Eerden.
Op de website www.audionetworks.nl kun je enorm veel
filmmuziekfragmenten vinden in verschillende genres. Dit tegen
zeer acceptabele tarieven. Afhankelijk van de gebruikstoepassing
is het dan volledig rechtenvrij.
Tip van Henk
De opslagcapaciteit voor videobestanden op een USB stick is
simpel uit te breiden. Normaal is een stick die je koopt
geformatteerd in FAT32. De maximale grootte van één bestand is
dan beperkt tot 4 Gb (en bij video hebben we dergelijke grote
bestanden, bij meer dan pakweg 30 minuten).
Formatteer je de stick opnieuw naar NTFS, dan is de maximale
omvang van je videofilm alleen nog beperkt door de grootte van
de USB-stick.
Binnen Magix kun je met Audiocleaning veel aan
onvolkomenheden in geluid corrigeren. Onder ruisonderdrukking
kun je met Declipper het in het rood gaan van het geluidvolume
regelen. Denoiser is een corrigerende mogelijkheid om ruis en een
lichte zoem eruit te halen. (Bijvoorbeeld de motor van de camera)
Met de functie: Dehisser kun je bepaalde sisgeluiden van een
bandrecorder onderdrukken. De Equalizer is een geavanceerde
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toonregeling. Met de Compressor kun je zachte geluiden wat meer
bij elkaar brengen met de hardere geluiden. Er ontstaat een
betere balans in totaal volume. Onder de tab Stereo FX kun je
mono geluid uit een box verdelen naar twee boxen. Het is in feite
nepstereo maar het klinkt wel als stereo.
Tenslotte gaf Henk nog een uitleg hoe je binnen Magix middels de
menu module een DVD kunt branden.

Vier avonden lang heeft Henk Westerhof uitleg gegeven over het
Magix montageprogramma en daar steeds filmische onderwerpen
bij betrokken. Zo werd de beginnende filmer veel wijzer over het
filmen zelf en het monteren. Voor de gevorderde filmers was er de
nodige herhaling, maar daar is op zichzelf niets mis mee. Zolang
we nog steeds met regelmaat: “Oh.. zat het zo” in gedachten
hebben blijft het zinvol deze avonden te organiseren. Chappeau
voor onze docent!
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Videoclub Aalsmeer 2e tijdens Cinefleurfilmfestival
Op zondag 22 januari tijdens de 43e editie van het Cinefleur filmfestival,
dit keer georganiseerd door de filmclub AMFI’66 uit Hillegom, eindigde
de inzending van de videoclub Aalsmeer op een tweede plek. Drie films
werden ingezonden; “De Zwarte Paraplu”, een clubproductie gemaakt
tijdens een werkavond in het Buurthuis Hornmeer. “Flowering the Sky”
van Jan Ran en Gerard van Schie. Een film over het kinderkunstproject
van beschilderde molenzeilen op de Korenmolen De Leeuw in Aalsmeer
en de film “Kerst in Madeira” van Susan Griekspoor.
Jammer dat het geluid van onze film “Flowering the Sky” tijdens de
projectie niet synchroon liep. Een technisch mankement waarschijnlijk
ontstaan bij het kopiëren/dupliceren naar de harde schijf. Het was in
ieder geval goed dat juryvoorzitter Jan Elseman bij het voorlezen van het
juryrapport de zaal meegaf dat de film tijdens het jureren bij hem thuis
wel synchroon was. De jury was mild in haar oordeel over de ingezonden
films.
In de film “Kerst in Madeira” werden vele aspecten van Madeira onder
de aandacht gebracht. De film heeft een logische opbouw en er wordt
gebruik gemaakt van leuke animaties. In de filmische vormgeving is een
mooie afwisseling te zien in totalen, halftotalen en close-ups. Hier en
daar zitten wat onrustige beelden. De voice-over is goed verstaanbaar
binnen de geluidsmix. De afdaling met de slee is prachtig in beeld
gebracht en goed gemonteerd. Een mooie vakantiefilm die de sfeer van
de vakantie goed weergeeft.
De clubproductie “De Zwarte Paraplu” is een simpel chronologisch
verhaal. De ontknoping aan het eind is wel verrassend. Er is duidelijk
over de uitwerking van deze komische korte speelfilm nagedacht. De
setting is eenvoudig maar geeft een mooie in pasteltinten uitgevoerde
achtergrond. Het spel van de beide acteurs is overtuigend en in goede
verstaanbaarheid uitgevoerd. Er is leuke muziek bij gezocht die goed
aansluit bij de sfeer. De montage is goed met een leuke vormgeving van
de titel.
De film “Flowering the Sky”
Ook hier waarderende opmerkingen van de jury: mooi eindshot, goede
cameravoering, mooie kinderbeelden. Wel wat veel beweging en er
hadden nog meer close-ups gekund. Het geluid is wisselend van
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kwaliteit, maar er is een goed verhaal, een goede opbouw en een mooi
eindshot.

De Leidse Smalfilm Liga ging met de wisselprijs naar huis. Zij kwamen tot
een hoge totaalscore door twee verrassende filminzendingen. De
speelfilm met de hoogste score: ”Leugenland” onder regie van de
bekende amateurfilmer Else van Laere. Zij tekende ook voor het idee en
scenario. Vervolgens de speelse documentaire: “De Leidse Waag terug in
beeld” van Gerard de Boer en Dick Brouwer.
Vermeldenswaard was ook de mooie korte speelfilm “Kleuren van
Fleur”. Een inzending van Close-Up uit Haarlem.
Lof voor jury en organisatie. Een fijne lokatie en een goed gevulde zaal.
Wat kan men meer wensen. Tja…..dat Aalsmeer een keer gaat winnen,
want dat is wel
heel erg lang
geleden. De 44e
editie zal
volgend jaar
worden
georganiseerd
door de LVSL
uit Leiden.
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Clubavond 30 januari
Voor deze avond stond het analyseren en beoordelen van films op het
programma. Wat kun je dan beter doen dan het filmprogramma van het
NOVA festival 2015 bij Ben Teeninga op te vragen. Deze keer vanwege
de snelheid digitaal verzonden met wetransfer en zelf op een stick gezet.
Films van Nederlandse amateurs die op dit festival vertoond worden zijn
natuurlijk van een bepaald niveau. Bewust naar dit soort films kijken
dwingt je goed op te letten en te ontdekken wat voor bijzonderheden de
filmer jou wil vertellen. Iedereen had de opdracht om naast het
analyseren van verhaalstructuur en filmische vormgeving jezelf af te
vragen of de film boeiend was, zat er emotie in de film en heeft de film
je geraakt? En niet onbelangrijk, was de film origineel en geloofwaardig?
Stof genoeg om na elke film even na te praten.
We bekeken de film “Ode aan de Eenvoud” van Hub Boyens. Een film
over de dagbesteding van een boer. Iedere dag lijkt op de vorige… en op
de volgende. Wat maakt dat boer Grit een tevreden en gelukkig mens is.
De film van Magda Verbist “Het laagland over de IJssel”. Ontrukt aan de
Zuiderzee, is weids en vruchtbaar. Het laat een schijnbaar ongerepte
natuur zien, door de mensenhand gemanipuleerd. De film ontving een
verdiende SuperNOVA.

“Streek van de Draak” was een natuurfilm van Tiny Vermeer. Hier zagen
we stad en omringend land van ’s Hertogenbosch. Er ontstond een leuke
discussie. Waarom komt de ene film meer binnen dan de andere? Beide
natuurfilms hadden een totaal verschillende aanpak van camerawerk.
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“Kaas, kaas, kaas” een
film van Ben
Carmiggelt.
Herkenbaar voor ons
Noord Hollanders
schetst filmmaker een
beeld van
werkzaamheden
voorafgaand aan de
daadwerkelijke
kaasmarkt in Alkmaar.
Een wat simpele film
waarvan iedereen zich
afvroeg hoe een dergelijke film op dit festival terecht komt. Wel
aangenaam om naar te kijken, maar geen hoogstandje.
Tenslotte de speelfilm “Familiereünie”van Marco Brunu. Een man die
aan zijn eindje zit en moeite heeft met zijn familierelatie. Een film
waarvoor je gaandeweg op het puntje van je stoel gaat zitten. Goed
acteerwerk van Marco zelf. De film verdiende de zondag zaalprijs, de
prijs voor beste acteur en een Diploma UNICA 2016. Daar kun je mee
thuiskomen.
Om nog
onverklaarbare
technische reden
konden we twee films
niet vanaf de stick
starten. Voer voor
techneuten. Een
prima avond films
kijken met diepgang.
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Clubavond 13 februari
“Maak een filmisch portret” was
het uitgangspunt van gastspreker
Harm Tersteeg, clublid en
voorzitter van videoclub De
Ronde Venen. Ik kwam deze
gedreven filmer tegen op
Facebook waar hij een aantal
door hem zelf geproduceerde
filmpjes liet zien, gemaakt in
opdracht van een
kunstenaarscollectief die het
project “Kunst aan de IJssel” bij
een groter publiek bekend wilde
maken. In veertien korte filmpjes van nog geen minuut werden
kunstenaars geportretteerd. Daarin werden de kijkers nieuwsgierig
gemaakt om meer aan de weet te komen en de
gezamenlijke expositie te gaan bezoeken.
Het maakt mij ook nieuwsgierig en dus nodigde
ik Harm uit eens iets meer daarover te vertellen
en te laten zien op een clubavond in Aalsmeer.
Eenmaal op bezoek vertelde Harm enthousiast
dat hij in zijn filmische portretten altijd op zoek
is naar het verhaal achter de persoon. Bij De
Ronde Venen hebben ze destijds een opdracht
aan de leden gegeven: maak eens een
filmportret van een van de leden. Samen met
Annelies Heesakkers maakte hij een dubbelportret van een echtpaar
onder de titel “Een paar apart”.
Harm is heel kritisch over zijn eigen films. In de film “Een paar apart” zit
de echtgenote op een bepaald moment een appeltje te schillen. Ze
vertelt iets over het verleden en besluit met de opmerking “ik had ooit
nog wel eens burgemeester willen worden, maar ik heb er kennelijk niet
hard genoeg voor gewerkt”. Harm: “ik had natuurlijk de camera niet stil
moeten zetten. Ik had door moeten vragen. Dan had ik een nog
completer verhaal gehad”.
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Wanneer is een film een portret? Volgens Harm wanneer er voldoende
informatie wordt geboden en er emotie in zit. Harm: “ik ben een fan van
de bekende filmer Frans Bromet. Met zijn eigen stijl van filmen en het
stellen van de vragen krijgt hij veel informatie los. Je moet er dus
bovenop zitten. Neem de tijd om de persoon in kwestie te leren kennen.
Er moet een wederzijds vertrouwen ontstaan.”
Een van de hoogtepunten
was het korte filmpje van
de jongeman die het wel
zou gaan maken om
proftennisser te worden.
Hij vertelde het zelf als
voice over met
daaroverheen een
bombardement aan korte
shots waarin hij zijn
flitsende tennisspel
demonstreerde. Dat
flitsende spel kwam niet zozeer van de jongeman, maar door de goed
gemonteerde beelden.
Tussen alle filmpjes door kwamen er ook nog genoeg tips over de
toonbank. Een eenbeen statief kan soms erg handig zijn. Het goed
registreren van geluid is net zo belangrijk als goed beeldmateriaal.
Gebruik altijd een koptelefoon. Blijf zo dicht mogelijk naast de camera
staan of zitten. De kijkrichting van de te filmen persoon is dan het
mooiste. Tijdens het stellen van een nieuwe vraag kun je het beeldkader
wijzigen. Stel desnoods de vraag een tweede keer als je van positie wil
veranderen. Ga eens experimenteren met Greenscreen. Dat is erg leuk.
Tenslotte: Jij bepaalt als cameraman/interviewer de plaats van
handeling en het kader. Vermijd praatje –plaatje.
Een verfrissende clubavond met een enthousiaste en gedreven filmer in
de schijnwerpers.
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Agenda 2016-2017 (voor zover al bekend)
Datum
Ma 27-02-2017
Ma 13-03-2017
Ma 27-03-2017
Ma 10-04-2017
Ma 24-04-2017
Ma 08-05-2017

Za 20-05-2017
Za 29-04-2017
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Onderwerp
Bevriende filmclub op bezoek - Cinesjasten
Cameravoering, ken je camera
Rondreisjury
Nnb
Nnb
Clubfestival 2017
Algemene agenda
Nova 1 Minuutfestival, in de ECI Cultuurfabriek in
Roermond
NH'63 Regiofestival in Woonzorgcentrum
Bloemswaard, Garbialaan 3, 2182 LA Hillegom

