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Van de Voorzitter
Met enige trots kan ik terugkijken op het afgelopen seizoen. De overstap
naar de nieuwe locatie Buurthuis Hormeer voelt intussen als thuis. Mede
dankzij de inzet van het echtpaar van Aalst. Hoe mooi kun je het hebben.
Een fijne gelegenheid ook om gasten te ontvangen en werkavonden te
organiseren. De avonden met de aanwezigheid van de NH’63
rondreisjury en de gasten voor de UNICA avond waren daar een mooi
voorbeeld van.
Het was wel een seizoen van ziek en zeer. Veel van onze leden hebben in
de lappenmand gezeten waarvan een aantal behoorlijk ingrijpende
operaties moesten ondergaan. Het herstel ging bij de een beter dan bij
de ander, maar opvallend genoeg hebben we er weer een aantal op de
clubavonden terug gezien. Sterk geslacht zullen we maar zeggen. Met de
komende (zonnige) zomermaanden in aantocht wens ik ieder de rust
voor een verder herstel toe, zodat we elkaar in september weer mogen
begroeten.
In dit clubblad voor het eerst geen bijdrage meer te vinden van onze
Daan Stuurwold. Wel fijn, dat hij tot het laatst aanwezig is geweest op
de clubavonden en daardoor zijn bijdrage kon doen met zijn
beschouwende verslagen. We zullen hem missen.
We kunnen ook terugkijken op fijne clubavonden met afwisselende
programma’s. Zinvolle presentaties over een aantal belangrijke facetten
van het filmen en monteren, werden afgewisseld met enkele
werkavonden. De vorig jaar zo succesvol gelanceerde maandagavond
premièrefilm heeft dit seizoen een beetje klem gezeten. Naast de
opdrachtfilm “Het Gerucht” waar veel tijd in is gestoken, kwamen er
toch nog enkele nieuw gemonteerde films. We hadden daardoor best
een aardig programma voor het Cinefleurfestival. Jammer genoeg te
weinig om in competitieverband het clubfestival te organiseren. Met het
door het bestuur en programma commissie bedachte alternatief kon
iedereen leven.
En dan breekt nu de vakantieperiode aan. Helemaal niets doen is
natuurlijk geen optie. Vanuit de programmacommissie ligt er nog het
idee om een korte film te maken met het centrale thema:
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De sportieve mens / Sport in beeld.
Een filmportret waarin allerlei facetten van het filmen van sport en de
mensen in de sport te zien is. Niet alleen de sporter, maar ook de coach,
de scheidsrechter, etc. Waar komt de passie van de sporter vandaan?
Sportopnames, maar ook interviews, human interest, etc.
Iedereen heeft of kent in zijn of haar omgeving wel iemand die met
“passie” een sport beoefent. Een van de kleinkinderen, een neef /nicht,
of een buurman. Het kan iemand zijn die voor een goed doel gaat
hardlopen, fietsen, noem maar op. Wat is het niet leuk om van deze
mensen een filmportret te maken. Je kunt de film alleen gaan maken,
maar het is ook leuk om het samen te doen.

Zelf ga ik met een goed gevoel deze uitdaging aan. En als ik hulp nodig
heb trek ik aan de bel. Zo verwacht ik op de eerste clubavond van 26
september een aantal van deze films op de tafel. En wat is het dan niet
leuk om de hoofdpersoon uit je film uit te nodigen ook op deze avond
aanwezig te zijn.
Heel veel succes!
Gerard van Schie
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Verslag clubavond 18 april : LVSL te gast
Tijdens de Cinefleurfestivals komen we elkaar jaarlijks in een wedstrijd
tegen. Wat is het dan niet leuk elkaar ook eens op een andere manier te
ontmoeten. Op onze uitnodiging aan André van der Tuijn, voorzitter van
de LVSL (Leidse Video en Smalfilm liga) om eens een clubavond bij ons te
verzorgen met films van eigen leden werd dan ook enthousiast
gereageerd. Het was even een spannend half uurtje om de door Henk
Robbens, Arie de Ridder en Pim Perquin meegebrachte mediaplayer aan
de praat te krijgen, maar klokslag acht uur waren de technische hobbels
door Teun overwonnen en konden we starten met de eerste film
“Lente”van Gerard Nijhof. Een toepasselijke film met fraaie shots van in
bloei staande bloemen en bomen in Keukenhof en de bollenvelden er
omheen. De mooie afwisseling van totaalshots en close ups stemt je
altijd vrolijk. De goed gekozen muziek droeg daar natuurlijk ook toe bij.
De volgende film was een reportage over de restauratie van de grote
Sterrenwachtkoepel in Leiden. De film begon met een fraaie bewegende
animatietekening van het gebouw in overvloeier naar de werkelijkheid.
Vervolgens werd in chronologische volgorde het restauratieproces
gevolgd.

5

De in opdracht gemaakte film over de historische herbegrafenis van de
Leidse weldoener Diederik van Leiden Gael op de begraafplaats
Groenesteeg was een hoogstandje in het samenstellen en monteren van
met elf camera’s opgenomen filmbeelden. Henk Robbens tekende voor
de regie en montage. Waar men veel werk aan heeft gehad in de
montage was het zoveel als mogelijk gelijk afstemmen van de kleur.

Bij de LVSL worden aan de leden veel opdrachten gegeven om films te
maken over een bepaald onderwerp. Zo kregen we een film te zien over
het vrouwenhofje Anna in Leiden waarin een van de bewoonsters zelf de
uitleg verzorgde. Als filmer moet je soms een beetje het geluk aan de
broek hebben. Van een andere gekostumeerde historische gebeurtenis
in Leiden werden een aantal dames geleend om even in het
vrouwenhofje te acteren als oorspronkelijke bewoonsters uit 1650.
De speelfilm”Anoeska” hadden we tijdens een van de CInefleurfestivals
gezien. De film laat een contactarme man in eenzaamheid zien die
vanuit een streng geloof is opgegroeid en zich daaruit probeert te
bevrijden. De tegenstellingen in drama en humor zijn erg groot. Soms
gaat het over de top, waarin je als toeschouwer gaat twijfelen aan de
geloofwaardigheid. Het camerawerk is fraai, vooral waar
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scherpteverlegging is toegepast. De gekozen locatie van de boerderij
was perfect voor een dergelijke film. Het acteerwerk van de
hoofdrolspeler verdient een pluim.
De reeks werd vervolgd met de film “Van zandbak tot buitenplaats” van
Dick Brouwer. Een mooie film over de fraaie natuur rond Huis te
Warmond waarna de korte speelfilm “De Biecht” er een was om hartelijk
te lachen om de plot.
De leden van de LVSL maken veel reportages en/of live registraties in
opdracht. Voor de “Scratch muziekdagen” in de Pieterskerk in Leiden
weet men een compleet camerateam inclusief regiefaciliteiten op de
been te brengen. Zij verzorgen voor de bezoekers die in de zijruimtes
van de kerk zitten en het podium niet kunnen zien een complete live
registratie op 12 monitoren. Van deze enorme klus hebben een aantal
leden een “making of” gemaakt die wij te zien kregen. Iedere keer weer
een enorme uitdaging om dit te doen.

Het was een hele overgang naar de Flåmbana spoorlijn in Noorwegen.
LVSL voorzitter André van der Tuijn had er in 2008 een mooie film over
gemaakt. Vanaf het bergstation in Myrdal voert deze treinroute je naar
beneden naar Flåm via het langste en diepste fjord van Europa, de
Sognefjorden. De reis voert door het steile en smalle Flåmdal met
uitzicht op machtige watervallen en bergtoppen en duurt ongeveer 40
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minuten. De trein rijdt langzaam en stopt op de mooiste plekken, zoals
de Kjosfossen waterval.

In de opdrachtfilm “Alles te koop” was qua stijl de cursusdocent Frans
Bromet goed terug te vinden. De leerlingen hadden goed naar de
meester gekeken en geluisterd. Vervolgens zagen we schaapherder Elzo
Hoexzum met enkele vrijwilligers en honden een grote schaapskudde
door de Randstad verplaatsen. In een interessant verhaal vertelde hij dat
de schapen een waardevolle bijdrage leveren aan een betere
verspreiding en groei van kruiden en planten. Mooi om te zien hoe deze
kudde dwars door het verkeer en bebouwing naar een volgende
begrazingsplek werden gedirigeerd.
In de laatste film “Bakkertje Milo” van Anneke van Rooyen zagen we de
slimme jongen Milo die zelf bij de supermarkt zijn inkopen ging doen om
daarna thuis als een echte bakker zijn chocoladecake te bakken. Dat hij
deze vervolgens aan de man ging brengen op de vrijmarkt was een
aardige wending. Met een mooie opbrengt was de cirkel rond.
Dit was een prima filmavond waarin we konden waarnemen dat de
leden van de LVSL mooie gevarieerde films maken waar je veel van kunt
opsteken. De ideeën zijn vindingrijk en het is goed te zien dat er veel
gefilmd wordt in groepjes. En dat is mooi.
Gerard van Schie
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Een Koninklijke onderscheiding voor Jan Pannekoek
Ter gelegenheid van Koningsdag 2016
werden in Aalsmeer op dinsdag 26 april
een aantal Koninklijke onderscheidingen
uitgereikt. Onder de vijftien naar het
raadhuis gelokte kandidaten ons clublid
Jan Pannekoek die door waarnemend
burgemeester Jeroen Nobel werd
gedecoreerd tot Lid van de Orde van
Oranje Nassau. Hij ontving deze
onderscheiding voor zijn jarenlange inzet
en vrijwilligerswerk bij verschillende
Aalsmeerse verenigingen waaronder de
Historische tuin en de Videoclub
Aalsmeer.
Kijken we terug in de tijd dan weten we
dat Jan Pannekoek gedurende zijn intussen 37 jarig lidmaatschap enorm
veel voor de videoclub heeft gedaan en nog steeds doet. In 1996 stelde
hij zich beschikbaar als secretaris binnen het bestuur. De club telde toen
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nog ruim 50 leden. Het secretariaat heeft Jan met veel enthousiasme tot
eind 2006 onder zijn hoede gehad. Hij was de spil binnen het bestuur
en het aanspreekpunt voor leden en aspirant leden.
Veel zaken werden nog analoog per post afgehandeld en soms werd er
tot in de late uurtjes stevig vergaderd. Anders dan nu, waar de mobiele
telefoon en email flinke tijdbesparingen opleveren, waardoor
vergaderen minder vaak nodig is.
In die periode bezocht Jan namens het bestuur frequent de NH’63
gedelegeerden vergaderingen en andere regionale bijeenkomsten.
Daardoor kende hij veel bestuursleden van andere clubs wat handig was
als er voor interne wedstrijden een jury van buiten geregeld moest
worden.
Bij de redacties van weekbladen en radio Aalsmeer was Jan geen
onbekende. Wekelijks leverde hij de kopij voor de krant met alle
wetenswaardigheden over de videoclub. Het afwerken en bezorgen van
de maandelijkse clubkrantjes was ook bij Jan in goede handen.
Op de reguliere clubavonden staat rond de klok van acht projector en
andere apparatuur opgesteld en kan de avond aanvangen. Na afloop van
de avond hetzelfde ritueel maar dan andersom. Dit wordt al vele jaren
door het duo Teun Nap en Jan Pannekoek verzorgd. En doet een of
ander verzorgingshuis of ANBO een beroep op hen om een middagje een
gevarieerd filmprogramma te verzorgen is dat ook geen bezwaar.
Bestuur en leden
feliciteren Jan
Pannekoek met zijn
verdiende Koninklijke
onderscheiding. We
zijn er trots op zo een
betrokken clublid in
ons midden te
hebben.
Gerard van Schie
Voorzitter
Foto's: Marco Schouten
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Verslag clubavond 2 mei
De laatste clubavond van dit seizoen had een aangepast programma
vanwege het feit dat er te weinig filmaanbod was om de jaarlijkse
clubwedstrijd te houden. Voorzitter Gerard van Schie gaf hierover enige
uitleg en kwam daar later op de avond nog op terug. Ook werd er even
stil gestaan bij de Koninklijke onderscheiding die Jan Pannekoek een
week eerder uit handen van de burgemeester van Aalsmeer had
ontvangen. Jan dankte het bestuur en de leden van de videoclub voor de
belangstelling die hij mocht ontvangen.
Vervolgens ging Henk Westerhof van start met een presentatie over het
maken van een vakantiefilm en het geven van een aantal nuttige tips
waaraan je moet denken als je van de zomer de camera meeneemt op
reis. Nuttige informatie zo vlak voor de aankomende vakantietijd.
Een korte samenvatting:
Filmtips
Denk goed na over het onderwerp. Wat wil ik als filmer vertellen en welk
beelden heb ik daarbij nodig. (5 W’s)
Filmbeeld (kadrering)
Plaats of kies altijd iets op de voorgrond als je de opname maakt. Dit
geeft het “plaatje”meer diepgang.
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Ga eens op zoek naar diagonalen in je kader en zorg er voor dat de
horizon uit het midden te zien is.
Een groot gebouw kun je het beste in een aantal shots opnemen. Maak
eerst een overzicht (totaal) Maak vervolgens een aantal kenmerkende
details voor dat gebouw in half totaal. Vergeet niet ook een aantal close
ups te maken. Film dus zoveel mogelijk in drieën.
Beperk het maken van een pan of zoomopname. Doe het wel, als het
een functie krijgt in je film. Dan heb je er over nagedacht. Als je een
zoom maakt neem 5 sec stil beeld vooraf, dan de zoombeweging en
tenslotte nog eens 5 sec stil beeld. Blijkt bij thuiskomst dat de
zoombeweging niet mooi is, gooi deze weg. Beide stilstaande beelden
heb je dan nog voor gebruik over.
Hou de camera stil. Laat het onderwerp bewegen.
De videocamera is geen fototoestel. Maak afgeronde verhaaltjes.
Er is een top 5 van veel gemaakte fouten.
1. Onrust. (bewegende camera)
2. Te lange shots
3. Overschrijden denkbeeldige lijn (over de as)
4. Springers
5. Shots niet afgemaakt
De top 5 met goede tips
6. Film ook het geluid
7. Let op als er live muziek is
8. Shot en tegenshot
9. Denk in drieën (totaal, half totaal en close shots)
10. Let op het bestaande licht ( bij veel zonlicht schakel ND filter in
of gebruik grijsfilter; vaak mooi licht aan het einde van de dag)
Montagetips
Zorg dat er een verhaallijn is met een kop en een staart. Maak een
creatieve start, laat de film op gang komen en bedenk een originele titel.
Denk in verhaaltjes. Hoe zou je over je vakantie vertellen? De volgorde
hoeft niet chronologisch te zijn.
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Veel fouten zijn in de montage nog goed te maken: scheve horizon,
beweegonrust, teveel zoomen.

Overweeg een lange en korte versie van je film te maken!
Handige informatie: kaartmateriaal Google Maps. (denk bij het gebruik
om het formaat: HD 1920 X 1080 ) Veel montageprogramma’s hebben
mogelijkheden met een routeprogramma.
Bij het gebruik maken van foto’s zijn er beweegmogelijkheden in het
montageprogramma aanwezig. Magix heeft een Wizard die van een
aantal foto’s een dynamische fotoserie maakt. ( Plaats een serie foto’s in
de tijdsbalk. Ga naar Bewerken > Assistant > Slide Show maker > Chillout beweging zoom.
Commentaar bij je film. Heeft een vakantiefilm commentaar nodig?
Hoeft niet, mag wel. Het kan waardevol zijn en de film sterker maken.
Maar het uitgangspunt moet zijn: Don’t Tell Them, Show Them.
Het commentaar moet toelichtend zijn en goed te volgen. Ga niet teveel
in detail met jaartallen en historische informatie. Vertel zeker niet wat je
als kijker zelf ziet. Gebruik niet gelijktijdig commentaar en tussentitels.
Dat wekt verwarring. Overweeg het commentaar eerst te schrijven en ga
dan de film monteren.
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Monteer je opnamen! Anders gaat het de kast in en kijk je er nooit meer
naar.

De “Zilveren Camera”
Na deze presentatie nam voorzitter Gerard van Schie het woord en
vertelde dat het bestuur na overleg met enkele leden had besloten de
“Zilveren Camera wisselprijs 2016” toch te gaan uitreiken. In dit
clubseizoen zijn er een aantal films gemaakt die jurywaarderingen
hebben gekregen tijdens o.a. het Cinefleurfestival en de NH’63
Rondreisjury.

De resultaten daarvan vormen de basis voor de keuze welke film als
beste van dit seizoen wordt aangewezen. De film met het hoogst aantal
gescoorde punten werd: “Van wensdroom tot werkelijkheid” van Susan
Griekspoor. Een film over de bouw van een houten speedboot. Naast de
overhandiging van de “Zilveren Camera” kreeg Susan een bijbehorende
oorkonde. Daarop vermeld welke films en filmers deze prijs vanaf 1989
hebben gewonnen. Een fraai boeket bloemen gaf deze overhandiging
nog een extra feestelijk tintje.
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Nh’63 Regiofestival
Het was feest in de Bollenstreek en druk in Hillegom en omstreken op
zaterdag de 23e april. De grote zaal van Zorgcentrum Bloemswaard zag
er weer gezellig uit om filmers en belangstellenden te ontvangen voor
het jaarlijkse Regiofestival. De oorzaak voor dit festival ligt bij een uniek
te noemen rondreisjury die in de maanden februari en maart alle 16
filmclubs in Noord Holland bezoekt om daar de “toppers onder de
films”eruit te lichten met een nominatie. En dat deden ze dit jaar voor
de 44e keer!
In groepjes van drie gingen de 2 dames en 9 heren dit jaar op pad,
beoordeelde films, gingen in beraad, bespraken en publique de films en
maakten de behaalde punten bekend. Er werden in totaal 59 films
bekeken, waarvan er 16 een nominatie ontvingen. Door de
beroepscommissie kwam er nog 1 film bij.
NH’63 voorzitter Kees Tervoort opende het festival en verwelkomde een
naar schatting honderdtal bezoekers. Vanwege een lager aantal films,
die voor vertoning op dit festival in aanmerking kwamen werden ook de
genomineerde films, die al eens tijdens een eerder festival te zien waren
dit keer meegenomen in het projectieprogramma. Nieuw was een
experiment om na elk vertoonde filmblok de filmmakers in de hal achter
een tafel plaats te laten nemen waar festivalbezoekers hen het hemd
van het lijf konden vragen. Ik heb niemand in zijn of haar hemd zien
zitten. De belangstelling na het eerste blok was matig, omdat de
bezoekers direct in de rij gingen staan voor het buffet. Na het tweede
blok ging het beter, men wist de filmers te vinden en er werden
interessante gesprekken gevoerd. De filmers van het laatste
projectieblok heb ik gezocht en niet gevonden. Na de prijsuitreiking en
de uitreiking van de palmares bij de uitgang bleek het merendeel direct
huiswaarts te gaan. Experiment mislukt? Nou, nee, ik vond het leuk en
misschien met wat aanpassingen een volgende keer beter.
De speelfilm: What Goes Around” van Martijn de Boer en Sue Ann Yeho
(Saenden) won het Laureaat, kreeg de prijs voor de beste actrice en
natuurlijk een nominatie voor het Nationale NOVA filmfestival.
“De Belofte”, een speelfilm van Pro Deo, (AMFI’66) ontving een 2e prijs.
In de categorie Informatieve films behaalde “De verborgen wereld van
de blauwe parel” van Alex Molin, (AMFI’66) een 1e prijs. “Als ik Ga-Ga
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ben” van Sjuul Schaepkens (De Ronde Venen) en “Tadao Ando,
architect” van Ann Bens (Saenden) behaalden een 2e en 3e prijs.
De jury beloonde alle drie de films tevens met een nominatie voor het
NOVA festival. In de categorie Overigen behaalde Videofilmers Velsen
met de clubproductie “Act Your Age” een 1e prijs en een nominatie. De
kersverse NH’63 secretaris Jan Elseman kreeg met zijn verfrissende
aanpak van zijn vakantie(familie)film “Canada” een extra prijs “Voor de
meest creatieve benadering van een vakantiefilm”.
Van de vier films buiten mededinging van dit festival waardeerde de jury
de film” Een buidel vol florijnen” terecht met een nominatie voor het
NOVA Film Festival wat gehouden gaat worden in Heerenveen. De
organisatie van dit festival gaf wel even een visitekaartje af met de
geproduceerde “trailer” waarin Foppe de Haan een hoofdrol vertolkte.
Mijn film”Mudmasters” werd als 1e vertoond en eindigde als laatste.
Ook niet gek toch. Als 13e eindigen uit een aanbod van 59? Zo heeft de
jury beslist. En daar moet je het mee doen.
Gerard van Schie

Bij de foto: Sander van Egmond, de jonge regisseur van de speelfilm “Het
Gerucht” van Kaag & Braassem was wel nieuwsgierig naar “de fijne
kneepjes” in de speelfilm “Een buidel vol Florijnen” van Videofilmers
Velsen. Zouden Kees Tervoort en Piet van Eerden iets hebben prijs
gegeven?
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De man achter het scherm
Terugkijkend naar het moment dat wij het als bestuur noodzakelijk
vonden om de videoclub Aalsmeer meer naar de buitenwereld te
presenteren bleek de digitale snelweg niet meer te vermijden. Fysieke
post was al langzaam ingehaald door mailberichten, de gsm telefoon
maakte de bereikbaarheid zo veel eenvoudiger en het clubblad had ook
zijn langste printtijdperk gehad. Het werd de hoogste tijd voor een
eigen website, onder de domeinnaam: www.videoclubaalsmeer.nl die
intussen voor de toekomst was vastgelegd.
Maar dan ben je er nog niet. Hoera, we hebben een naam, maar we zijn
daarmee nog niet zichtbaar op het internet. Intussen verscheen de een
na de andere videoclub binnen Nederland op het web en ging er een
wereld aan informatie open. Omdat ik wist dat één van mijn broers
destijds naast het fotograferen als hobby websites maakte, voor een
afdeling van de Hartstichting en enkele middenstanders, gooide ik een
balletje op. En jawel, broer Henk reageerde spontaan. En zo kwam het
dat ergens in 2003 de website van de videoclub Aalsmeer in de lucht
ging.
We zijn nu dertien jaar verder en krijgen nog steeds signalen dat onze
website goed wordt bekeken. Ook weet men de pagina’s met de
gemaakte clubbladen en programma prima te vinden. En dat allemaal
dank zij “de man achter het scherm”, mijn broer Henk, die mij enkele
maanden terug vertelde dat hij na het ondergaan van verschillende
onderzoeken het stempel beginnend Alzheimer heeft gekregen. Bij zo
een boodschap staat de wereld even stil en realiseer ik mij de gevolgen.
Gelukkig hebben we er goed over kunnen praten en respecteer ik zijn
wens om het beheer van de website Aalsmeer over te gaan dragen. Dat
is Intussen gebeurd en ik hoop met mijn minimale kennis op dit gebied
de website zo actueel mogelijk in de lucht te kunnen houden.
Natuurlijk heb ik Henk persoonlijk bedankt, maar deze extra plek om
onze waardering te laten blijken is hem ook van harte gegund. Geen lid
van de club en met veel plezier dit voor ons gedaan. Petje af dus, met
nogmaals een “warm dank je wel” namens alle leden van de videoclub
Aalsmeer. Het ga je goed broer en laten we hopen dat het “beginnend
Alzheimer” bij jou voorlopig “Slow Down” blijft gaan. Toi, toi, toi.
Namens het bestuur en leden,
Gerard van Schie
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Film over het beschilderen van de Aalsmeerse
molenzeilen door kinderen
Voor het Aalsmeer Flower Festival, dat gehouden gaat worden op 18 en
19 juni worden de speciaal voor dit project aangekochte zeilen van
Korenmolen de Leeuw in Aalsmeer beschilderd met allemaal
bloemmotieven en andere creatieve uitingen. Onder leiding van
kunstdocente Annefie van Itterzon wordt dit door vijf en twintig
kinderen in de leeftijd van
6 tot 12 jaar uitgevoerd. Zij
komen overal vandaan,
zoals Aalsmeer,
Kudelstaart, De Kwakel,
Letland, Polen, China,
Japan en Syrië. Dit is de
eerste keer in de
geschiedenis van de molen
dat de zeilen beschilderd
worden. Filmers Jan Ran en
Gerard van Schie maken
van dit project een
reportage, waarvan de
opnamen intussen zijn
gestart.
In de oudheid strooide
Flora, de godin van de
lente, bloemen over de
wereld. In 2016 zijn het
deze kinderen die met
geschilderde bloemen een
boodschap overbrengen.
Niet via social media maar
met verf op de acht meter lange molenzeilen. Mandy uit Japan schildert
een regenboogbloem met een traan. De bloem van de Chinese Kim is
half vlinder met een bloemvormig oog. Maja en Achmed zijn nog maar
net in Aalsmeer, de zonnebloem is voor familie in Syrië.
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Sylvija uit Polen krijgt weer een broertje, de bloem brengt voorspoed en
geluk. Britt en
Marit uit Aalsmeer kiezen vergeetmenietjes van wel 1,5 meter groot.
Achter al deze bloemen zit een persoonlijk verhaal dat meewaait met
wind en wolken. Omlijnd door wolkenpartijen is dit groepskunstwerk op
18 en 19 juni een feest voor het oog.
De bloem-zeilen blijven als tijdsbeeld in de molen bewaard.
Redactie
Bron en foto’s Annefie van Itterzon
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Agenda 2016-2017 (voor zover al bekend)
Datum
Ma 26-09-2016
Ma 21-11-2016
Di 03-01-2017
Ma 27-03-2017
Ma 08-05-2017

Zo 02-10-2016
Do 13-10-2016
Za 29-10-2016
Zo 30-10-2016
Za 26-11-2016
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Onderwerp
Openingsavond nieuwe seizoen. Opdracht- en
vakantiefilms.
Algemene ledenvergadering
Nieuwjaarsbijeenkomst Oriëntal Palace
Rondreisjury
Clubfestival 2017
Algemene agenda
8e Nationaal Speelfilmfestival voor amateurs in
Sneek; 10.00 uur
Nh'63 - In de hoofdrol. Organisatie Videofilmers
Velsen; 20.00 uur
NOVA Filmfestival 2016 in het Posthuistheater in
Heerenveen
Nh'63 Interclubontmoeting in Hillegom

