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Van de Voorzitter
“Nood breekt wet”sloeg ook wel een beetje op de invulling van de laatste
clubavond van dit seizoen. Traditiegetrouw een avond waar een jury hoort te
zitten en enthousiaste leden in spanning zitten te wachten wie er deze avond
met de Zilveren Camera vandoor gaat. Voor een competitie heb je echter films
nodig en die waren er te weinig. Volgend jaar beter.
Het geboden alternatief was gevarieerd, leerzaam met toch enkele filmische
resultaten van leden. Chapeau voor Jaap Tromp die van de clubopdracht een
komische 1 minuut versie had gemaakt en deze zelfs had ingezonden naar het
NOVA 1 minuut festival in AXEL. En jawel, Jaap had er de ruim 200 km voor over
om het festival te bezoeken. Enthousiast bracht hij verslag uit. Van de ruim 50
ingezonden films haalde Jaap de eerste 16 en daar mag hij dik tevreden mee
zijn. De winnende film: IRENE van José Bibián uit Utrecht kwam via een Nh’63
Facebook bericht voorbij en is ook op YouTube te bekijken.
http://www.youtube.com/watch?v=CTri3PzrQtY
Er zullen er vast onder jullie zijn die de 3D ervaring in de bioscoop al hebben
ondergaan. Zelf behoorde ik tot voor kort nog tot de groep die niet voor gek
met een brilletje op naar een film gaat zitten kijken. Maar zeg nooit “nooit”.
Zeker niet als je kleinkinderen op bezoek zijn en met slecht weer met een
filmpje kijken vermaakt willen worden.
Op naar de bioscoop in Haarlem waar RIO-2 draaide. Een van de nieuwste
animatiefilms voor de jeugd. Maar pas op, ook de aanwezige “oudere jeugd”
vond het prachtig. En als je dan zelf met film bezig bent kijk je er natuurlijk ook
anders naar en wordt je nog meer bewust hoe belangrijk muziek bij een film is.
De in het donker gemaakte foto
is wel niet zo scherp maar geeft
wel een tijdsbeeld te zien. Film
kijken anno 2014.
In de voorvertoning werd de
trailer gedraaid van “The
Muppets”, een filmversie van de
ooit zo succesvolle TV serie. Dat
belooft ook wat. Tegen die tijd
maar weer eens bellen of ze met
opa meegaan.
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Zo gaan we de zomermaanden tegemoet waarin er flink gefilmd kan worden.
Geen 3D maar gewoon onze eigen productie waarin we alles wat we dit seizoen
hebben geleerd in praktijk gaan brengen. Iedereen veel succes en wie weet
ontstaat er een film waarmee je volgend jaar de “Zilveren Camera” onder je
arm mee naar huis kan nemen. Doe je best.
Ik zie jullie graag in goede gezondheid terug op de eerstvolgende clubavond in
september.
De juiste datum volgt in de volgende nieuwsbrief.
Gerard van Schie

Uitslag regio festival NH'63, 27 april 2014

De prijswinnaars
(foto website
NH'63)
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Clubavond 14 april 2014: Zaanstreek Noord op bezoek
Deze avond werd verzorgd door onze zustervereniging Zaanstreek Noord.
Zij hebben met praktisch alle leden een speelfilm geproduceerd, een actiefilm
van ongeveer 25 minuten in de stijl van James Bond. Een enorme klus, maar ook
een uitmuntend idee. Naast clubleden deden nog vele vrijwilligers mee,
waaronder de hoofdrolspelers, gecast via de toneelclub.
De bedoeling was, dat het een soort James Bond-film moest worden maar dan
met een budget van 600 euro in plaats van vele miljoenen. Dat is een nogal
gigantisch standpunt en we waren dan ook benieuwd hoe dat was opgelost.
Peter van der Horst leidde de bijeenkomst in en gaf na een summiere uitleg het
woord aan Mart Pot, die initiatiefnemer was geweest. Rob Zwart, de
cameraman van de film, was als derde man meegekomen.
Mart legde uit, dat ze zich hadden voorgenomen om enige spektakelonderdelen
in te lassen, maar het probleem was: hoe doe je dat met achtervolgingen
bijvoorbeeld met snelle boten etc. Toen bleek, dat vanuit de leden een hele
reeks mogelijkheden kon worden aangeleverd. Een lid had een speedboot, een
ander een speciale motor, ook kon worden beschikt over enige vuurwapens!
Ook kwamen er nog een groot aantal locaties naar voren. Mart had derhalve
het scenario aangepast aan de beschikbare mogelijkheden en stelde voor met
een zogenoemde trailer te beginnen. Daarna zou de film aan de beurt zijn en als
slot (na de pauze) nog een filmpje over het tot stand komen van de film: “The
making of”.

Op de set van 'Klony', foto's van Zaanstreek Noord website
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Het project werd KLONY gedoopt en de hoofdpersoon Jack Falck kreeg als
geheim agent een opdracht, die zich afspeelde in grotten, in Kazachstan en
diverse andere plaatsen. De muziek paste uitstekend bij de opnamen en dat is –
zeker in dit soort films – een belangrijk en tevens moeilijk onderdeel van het
geheel. Aan actiescènes was er geen gebrek, maar soms moest er wel het
nodige uitgelegd worden om het verhaal te kunnen volgen.
De film had de hele tijd een flinke vaart en er waren hele series griezelige en
spannende momenten. De plot kunnen we natuurlijk niet verklappen, maar de
goede kijker kon de dubbele bodem wel vinden.

Na deze mega-speelfilm was er nog tijd voor enkele andere films, waaronder de
fraaie documentaire over de Westfries Omringdijk. Ook hier was weer heel veel
werk gemaakt van de details, zoals de foto-tentoonstelling die speciaal voor de
film werd ingericht.
Al met al was het een zeer geslaagde avond, waarvoor we onze zusterclub erg
dankbaar waren.
Daan Stuurwold.
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Clubavond 28 april 2014, bezoek van AMFI'66
Deze avond werd verzorgd door AMFI `66 uit de bollenstreek, die zonder
aarzeling wilden invallen voor Dick der Nederlanden die aanvankelijk voor deze
avond gepland stond. Zijn vrouw was ernstig ziek en op deze avond bereikte ons
zelfs het bericht dat zij was overleden.
Binnen deze club zijn er in de loop van de tijd enige specifieke groepen
ontstaan, zoals: PRO DEO en GROEP 65+, die regelmatig met prachtige
producties uit de bus komen. Zo lieten ze ons vanavond nogmaals meegenieten
van speelfilms, reportages, interviews en 1 minuut-films.
Ton Zeegers praat de films aan elkaar en deed dat op een originele wijze, af en
toe met de humor die we van hem kennen. Je zou kunnen zeggen: “C’est le Ton
qui fait la musique!”
Een registratie van een roofvogelshow boeide ons bijzonder. Er was met drie
camera’s gewerkt, die synchroon liepen om in de montage de mooiste beelden
te kunnen gebruiken. Zo kwamen we te weten, dat uilen hun ogen niet kunnen
bewegen, maar hun koppen des te meer!
De speelfilm “Nieuwe dag” van PRO DEO, die ik al een paar keer had gezien, liet
ook vanavond weer een grote indruk na. Niet vaak zien we films, waarin bijna
zonder woorden hele gesprekken worden gesuggereerd. Een film met een
bijzonder thema en ook een film met prachtige en verrassende opnamen. Of de
laatste scène echt nodig was voor de film, daar was even discussie over.
Die discussie werd ook gestimuleerd door de mensen van AMFI. Bij de
verschillende speelfilms kregen we kaartjes uitgereikt, per groepje, met een
aspect van de film waar we speciaal op moesten letten en ons commentaar
over geven. Dat maakt het op gang helpen van inhoudelijk napraten over de
film heel gemakkelijk. In een gezellige en geanimeerde sfeer werd er nagepraat
over de films.
De 1 minuutfilms 'Spiegel' en 'Leergeld' sloegen ook goed aan, alsmede
“Voorjaarskriebels” en “Zeilen”, die ook pasten bij “onze” grote hoeveelheden
bevaarbaar water. Het geluid stond naar mijn smaak vrij hard.
Bij de film ”Hypocriet” van “PRO DEO” was een originele en ook wel wat
wonderlijke speelfilm over 7 dames die over hun zomeravonturen met een
nieuwe liefde vertellen. Ook hier geldt dat we de clou beter niet kunnen
verklappen. Met 22 minuten en 7 verhaaltjes binnen één film was dit een
'monsterproductie' met een zeer fraai slotbeeld.
Tot slot zagen we nog een documentarie over Sail en de clubfilm 'Onder- en
bovenbouw'.
Al met al een zeer inspirerende en afwisselende avond, met een breed scala aan
films, enthousiast aan elkaar gepraat. AMFI: hartelijk dank !
Daan Stuurwold
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Clubavond 12 mei 2014: de slotavond
Ineens besef je, dat dit de laatste clubavond van het seizoen is. Normaal
gesproken de avond van het clubfestival, wat niet gehouden kon worden omdat
er te weinig films beschikbaar waren.
De programmacommissie had echter een aardig alternatief bedacht zodat het
toch weer een gevarieerde en leerzame avond werd. Henk Westerhof liet twee
van de tv opgenomen fragmenten zien. Als eerste zagen we de regisseur van
The Passion aan het werk tijdens de uitzending. Amusant om te zien met
hoeveel passie deze man de cameraschakeling vorm gaf. Het volgende fragment
betrof een deel uit de uitzending van Umberto Tan waarin dezelfde regisseur
een uitleg gaf hoe de regie tijdens het songfestival werd gedaan. Erg
interessant om te zien waar het goed ging, maar ook waar het fout ging en je
dat als kijker niet eens door hebt.
Vervolgens keken we naar de reclamefilms die zijn gemaakt. Als eerste keken
we naar de productie van Bert en Jan (Ran). Gefilmd met een 'action-camera'
van Sony, die op het dashboard van de auto was geklemd. Daarna de beelden
extreem versneld, langs diverse hoogtepunten van Aalsmeer, eindigend bij de
lokatie van onze Videoclub. Reclame voor het maken van video's binnen
clubverband dus. Een grappig effect, en zo'n action camera levert nog prima
beeld.
Jaap Tromp liet ons zijn reclamefilmpje zien, over 4 wielrenners die zich het
apezuur moesten trappen en werden gepasseerd door een dame, die duidelijk
zonder inspanning op een fiets reed. Toen ze haar later voorbij reden stond ze
ontspannen iets uit een flesje te drinken en wuifde ze vriendelijk toe, terwijl
een reclame-zin op het doek verscheen ter promotie van de E-bike (Elektrische
fiets).
Jaap Tromp in
actie op de
Aalsmeerderdijk,
(gespot door
Gerard van Schie)

Daarna vertelde Jaap over zijn deelname aan het 1 minuutfestival met deze
film. Hij was wel doorgedrongen tot de selectie van 16 films die werden
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vertoond, maar in de paarsgewijze afvalrace, waarin steeds de beste van twee
films doorgaat en de andere afvalt, viel hij in de eerste ronde af. Als illustratie
vertelde Jaap over enkele van de andere ingezonden films, veelal korte
grappen. Dat een 1-minuutfilm ook wel eens een diepere en/of droevige
betekenis kan hebben, vertelde Jaap naar aanleiding van een film die hem
bijzonder had geraakt, over een bijzondere ontmoeting tussen een oude man
met een hondje en een jongedame. (Zie voor dit filmpje de link in 'van de
voorzitter'). De emotionele laag in deze film trof het publiek enorm wat bij
stemming duidelijk werd in de keuze om deze film als hoogste te waarderen.

Beeld uit 'Irene' van José Bibián
Henk Westerhof had hij nog een filmpje gemaakt, als reclame voor een nieuw
softwareproduct van zijn zaak, met een sprekende directeur in de hoofdrol,
aangevuld met tal van illustrerende beelden als 'video-inserts'. Het commentaar
was niet mals. De spreker keek net niet goed in de camera (de auto-cue
oplossing die met een laptop was geïmproviseerd, zat niet dicht genoeg bij de
lens van de camera) en kwam op het publiek 'saai' over. De geanimeerde
computerbeelden konden wel waardering krijgen.
Bert van Scheppingen vertoonde daarna een film over Marken, fraaie beelden
van zijn nieuwe HD-camera, en met een grote hoeveelheid driehoekige
gekleurde vlaggetjes.
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Na de pauze werd deel 3 – Willem Alexander en Maxima van de DVD “Mijn
band met Oranje” vertoond. Máxima steelt daarin al snel de harten van veel
Nederlanders bij haar introductie. Ze is dan ook een dankbaar onderwerp voor
de camera’s van amateurfilmers, van camcorder tot smartphone. De
veelvuldige aanwezigheid van deze opnameapparatuur zorgt ervoor dat
beelden worden vastgelegd die we bij de officiële beelden missen: van Máxima
die een meisje terugbrengt naar haar moeder tot de chaos en onrust na de
aanslag in Apeldoorn. Amateurfilmers vertellen over de uitzinnigheid bij de
kroning van
WillemAlexander en de
emoties bij het
afscheid van
Beatrix als
koningin.
Deze DVD is een
samengesteld
filmproject,
uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een grootse
inzameling van amateurvideomateriaal uit de periode 1980 – 2014 rond het
thema ”Het huis van Oranje”. Iedereen van Groningen tot Maastricht en ver
daarbuiten in Curaçao is opgeroepen amateurfilms- en/of videomateriaal in
relatie tot het Koninklijk Huis op te zoeken en in te leveren. Het project startte
in 2013 en er werd massaal op gereageerd. De Leidse Film- en Videoclub kreeg
ook een groot aandeel in het project. Bijzonder was de manier van presenteren.
De amateurbeelden werden ondersteund door een interview van de
betreffende filmer. Daarin kwamen we te weten hoe en waarom men had
gefilmd. Je leert hiervan dat je bijvoorbeeld een familiefilm op dezelfde manier
kan samenstellen. Er ontstaat dan een mooi document met een persoonlijke
invulling van de betrokkenen.
Overigens is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hét nationaal
audiovisueel archief. Het instituut beheert meer dan 70% van het Nederlands
audiovisueel erfgoed en behoort daarmee tot de grootste audiovisuele
archieven ter wereld.
Het unieke gebouw op het mediapark in Hilversum herbergt een collectie van
ruim 850.000 uur radio, televisie, foto’s, muziek, speelfilms, documentaires en
amateurfilms. De collectie beslaat de periode 1898 tot nu en groeit nog
dagelijks. Het oudste bewegende beeld in het archief is de inhuldiging van
koningin Wilhelmina. Als modern en innovatief archief heeft het ook de taak om
zoveel mogelijk doelgroepen toegang tot de collectie te geven: creatieve
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industrie, onderwijs, wetenschap, mediaprofessionals, onderzoekers en
consumenten. De collecties zijn toegankelijk via het museum, online, via
samenwerkingsverbanden met vele partners en uiteraard via radio en tvprogramma’s en dvd’s.
Vervolgens liet Henk Zonneveld een aangepaste montage zien van zijn bezoek
aan enkele van de mooiste natuurparken in USA. Een prachtig rotsachtig rauw
landschap werd met soms fraaie shots in beeld gebracht. De film was wel wat te
lang. Er zaten nog teveel schokkerige beelden in die er uit gehaald hadden
kunnen worden. Soms ook beeld waarvan je dacht, dat heb ik toch al gezien.
Een pluim voor de gekozen muziek. Soms onheilspellend, wat uitstekend paste
bij het beeld. Ook hier weer een voorbeeld hoe belangrijk de keuze van muziek
onder een film is.
Als laatste liet Henk Westerhof een (inmiddels 25 jaar oude) videofilm over
Parijs zien. In video-8 opgenomen, en gemonteerd door het overkopiëren naar
een VHS-recorder, maar nog steeds best het aanzien waard, met een sfeervolle
rondgang door Parijs en mooie ondersteunende muziek. Opvallend was ook het
mooie interieurshot van een raam in de 'Sacre-Coeur', dat vervolgens buiten
wordt opgepikt en het verhaal weer verder gaat. Leuk om te zien, dat ook een
oude film het nog prima kan doen.

Gerard van Schie
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Afscheid van NH’63 voorzitter Piet van Eerden
Piet van Eerden was en is nog steeds mijn grote inspirator. Een man die zoveel
heeft betekent voor de amateurfilmers in Noord Holland, daarbuiten en zelfs
over de grens. Een gedreven bestuurder, organisator, schrijver, scenarist en
filmer. En daarbuiten een zeer aimabel mens.
Ooit deed hij de uitspraak: ”ik ga mijn best doen de amateurfilmerij goed op de
kaart te zetten”. En dat is hem gelukt. Als succesvol voorzitter van de landelijke
organisatie NOVA en als regiovoorzitter in Noord Holland. En dan al die
nevenfuncties. Niet op een hand te tellen. Als je op Google de naam Piet van
Eerden typt loopt je hele scherm vol.
Zelf heb ik Piet van Eerden als docent jurycursus beginners en gevorderden
leren kennen vanaf 2001. Kort daarna nam ik het besluit mezelf beschikbaar te
stellen als secretaris binnen het bestuur van NH’63 en heb als zodanig veel
direct overleg met hem gehad. Zo leer je elkaar kennen en waarderen.
In de beginperiode, als lid van de rondreisjury, trof ik het vaak met Piet als
woordvoerder binnen de driekoppige jury. Als gevorderd jurylid kwam ik Piet
ook tegen binnen de NOVA jurering waar hij mij onvoorwaardelijk steunde op
het moment dat het nodig was. Al met al een periode die mij heeft gevormd tot
een jurylid die heeft geleerd te observeren, analyseren, luisteren en respectvol
omgaan met de filmmakers.
De amateurfilmwereld mag Piet van Eerden met in zijn kielzog zijn steun en
toeverlaat Ellen enorm dankbaar zijn. Ze wordt het vaak als zo gewoon
beschouwd als mensen met een passie zich vele jaren inzetten als onbezoldigd
vrijwilliger. Maar je moet ze zo langzamerhand met een lampje zoeken.
Piet, geniet van het feit dat je vanaf de zijlijn nog lekker kan bakkeleien met de
nieuwe voorzitter. Die rol ligt je wel omdat jij kunt putten uit een enorm
geheugen. En er komt altijd wel iets positiefs uit. Het Erevoorzitterschap is je
van harte gegund!
Gerard van Schie,
Voorzitter Videoclub
Aalsmeer
Secretaris Nh’63
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Het belang van het landelijke NOVA-netwerk voor de
videoclubs
Elke videoclub in Noord Holland is
aangesloten bij de regio-organisatie NH’63
en landelijk bij de NOVA. Een (fors) deel van
de clubcontributie gaat dan ook naar NH’63
en indirect naar de NOVA. “Wat krijgen we daar voor terug?” is vaak een vraag
die clubleden stellen. Nog eens een aantal belangrijke punten op een rijtje.
Ervaren leden helpen beginners
De ervaren leden hebben hun kennis opgedaan omdat zij al een geruime tijd
filmen, diverse cursussen bij NH’63 en NOVA gevolgd, hebben geleerd op een
filmische manier te kijken naar films van andere filmamateurs enz.
Bekijken en leren van amateurfilms.
Dit kan op de volgende manieren:
 Andere clubs uitnodigen om hun films te laten zien.
 Amateurfilms lenen uit de NOVA-filmotheek. Dit zijn vaak films van
amateurs die prijzen hebben gewonnen op festivals. Leerzaam om een
bredere kijk op de filmhobby te ontwikkelen.
 Bezoeken van wedstrijden en festivals buiten de club.
Videocursussen
Als lid van een videoclub kun je tegen geringe tarieven cursussen over alle
facetten van het filmen volgen bij NH’63 en NOVA. Met regelmaat worden
juryledencursussen georganiseerd voor zowel beginners als gevorderden.
Beschikbaarheid van een onafhankelijke jury
Binnen NH’63 zijn voldoende gekwalificeerde juryleden aanwezig die op clubs
films kunnen waarderen. Er is een speciale rondreisjury die eens per jaar de
clubs bezoeken om uitzonderlijke films te nomineren voor regionale festivals.
Rechten op muziek
Dit is eenvoudiger en ook goedkoper als dit door de landelijke koepelorganisatie wordt geregeld. De NOVA heeft hier met BUMA/STEMRA afspraken
over gemaakt.
Wat is de NOVA?
De NOVA dat zijn wij: een netwerk van videoclubs, regionale organisaties en
13

een landelijk bestuur met een aantal vertegenwoordigers van de regio’s, die op
hun beurt weer de videoclubs vertegenwoordigen.
Soms ontstaan initiatieven eerst in een regio. Als deze succes hebben worden
ze overgenomen door de andere regio’s. Een voorbeeld hiervan is het
Speelfilmgala, ontstaan bij NH’63 in Noord Holland en daarna ook
georganiseerd door Zuid Holland en NB’80.
Een ander voorbeeld is het pakket opleidingen dat in de afgelopen jaren is
ontwikkeld door NB’80 en waarvoor nu zeer veel belangstelling is bij de andere
regio’s. Doordat nu een groot aantal Brabantse filmers deze cursussen hebben
gevolgd is het niveau binnen clubs merkbaar verhoogd zodat beginnende
filmers nóg beter ondersteund kunnen worden. Ook de regionale jurycursussen,
ontwikkeld door NH’63 en NB’80, hebben juryleden opgeleverd, die al of niet in
combinatie met door de NOVA geaccordeerde juryleden, clubwedstrijden
jureren.
Het NOVA netwerk speelt een belangrijke rol bij het realiseren van
voorwaarden om videoclubs goed te laten functioneren.
 Het is de nationale koepelorganisatie die de videotheek beheert van
films die op het NOVA Film Festival zijn vertoond, de rechten op CD
muziek heeft geregeld voor alle aangesloten leden, de kans op
subsidieverstrekking vergroot.
 Het organiseert (samen met een regionale organisatie) het jaarlijkse
NOVA Film Festival en de daaraan voorafgaande regionale festivals
waar de voorselectie plaats vindt van de films voor het landelijk
festival. En natuurlijk is dit festival vooral van belang voor de topfilmers
onder ons. Het stimuleert hen om te trachten hun topniveau vast te
houden. We moeten ons echter wel realiseren dat deze topfilmers in
veel gevallen bestuurlijke- organisatorische-, jurering- en
opleidingstaken verzorgen waarvan alle leden profiteren.
Communicatie over NH’63 en de NOVA binnen de club
NH’63 en de NOVA beschikken over een website die met regelmaat wordt
aangepast. Om direct met de clubleden te communiceren is gestart het NOVA
nieuws via email rechtstreeks aan de leden van de clubs te sturen. Daarmee
verwacht de NOVA dat zij voor hen meer zal gaan ‘leven’ dan tot nog toe.
Voor gedetailleerde en actuele informatie kan je terecht op onderstaande
websites:
http://nh63.videofilmers.nl
http://www.novafilmvideo.nl
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Nieuw op DVD: “THE BOOK THIEF” ****
Bewust of onbewust zijn er voor of rond 4 mei altijd weer filmproducties die
qua inhoud terugvallen op de verschrikkelijke periode 40 -45 van NaziDuitsland. Zo ook de film: The Book Thief onder regie van Brian Percial, bekend
van Downtown Abbey, met in de hoofdrol Emily Watson.
In het verhaal naar het boek van Markus Zusak wordt een meisje ondergebracht
bij een Duits gezin, net voordat WO2 uitbreekt. Haar pleegouders omarmen de
ideologie van Hitler niet en laten zelfs een Joodse bij ze schuilen. In deze
oorlogsfilms krijgen de Duitsers eens niet de ongenuanceerde vijandrol
toebedeeld. Een doorsnee gezin wil de oorlog hierin simpelweg doorkomen:
Rosa ( Emily Watson) is een hardwerkende vrouw, echtgenoot Hans (Geoffrey
Rush) is werkloos omdat hij geen lid is van de Nazipartij. Uit naastenliefde
adopteren ze Liesl (Sophie Nélisse), een analfabetisch meisje van negen. Rosa
stelt zich op als boze(maar rechtvaardige) stiefmoeder; zachtaardige Hans leert
haar lezen. Liesl zelf treedt de wereld onbevangen tegemoet, trots op haar
uniform en de Nazi-liederen die ze meezingt.
Wanneer Hans de Joodse Max in hun kelder laat schuilen, realiseert ze zich
echter dat er iets mis is met de Nazi-ideologie. De oorlog sluipt erin. Zoals dit nu
nog steeds in de moderne politiek gaat, worden de grenzen steeds meer
verlegd. Liesel kan zich met de door Goebbels gecoördineerde media
onmogelijk een beeld vormen van wat goed of slecht is. Dit verandert als de
Joodse Max zich in het verhaal voegt. In een wat ongelukkige introductie ten
tonele gevoerd, duikt de jongen ettelijke scènes later weer op. Pleegvader Hans
staat bij Max' vader in het krijt en besluit de jongen illegaal onderdak te
verlenen. Liesel bouwt een bijzondere band op met de onderduiker, wat door
toedoen van Percival en het uitgebreide verhaal dat hij te vertellen heeft, in
korte scènes vorm krijgt. In een sterke sleutelscène waarin de burgermeester
zijn volk met een toespraak bewerkt, ondervindt Liesel de persoonlijke gevolgen
van het nazistische juk. Dit roept sterke gevoelens bij het meisje en geeft
Percival de mogelijkheid om een complexere kant van zijn jonge heldin bloot te
leggen. Het leesvoer is voor inmiddels voor Liesel verworden tot middel voor
zelfexploratie en haar uitweg naar andere denkbeelden dan die van het
heersende regime.
Ondanks de wat valse start valt er een interessante groei te bespeuren in The
Book Thief. Percival richt zich op een breed publiek en weet op subtiele wijze
complexe, onvoorstelbare thema's zelfs op de jeugd over te brengen. Hij
vermoeit ons niet met obligate geschiedenislesjes, maar stelt de ontwikkeling
van zijn hoofdpersoon centraal. Het gegeven doet overigens sterk denken aan
Jan Terlouws Oorlogswinter. Zo krachtig als Martin Koolhovens verfilming wordt
The Book Thief trouwens nergens. De vergelijking gaat wellicht ook niet
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helemaal op, omdat Percival een veel ingewikkelder verhaal te vertellen heeft
dat wordt ondergaan door meer personen. Maar zelfs met dit besef missen
zowel het verhaal als de personages nuance en een heldere focus. Soms leidt dit
tot jammerlijke extremen, zoals de ontwikkeling van pleegmoeder Rosa. Liesel
mag niet gewoon meer kind zijn en blijven en krijgt te volwassen
verantwoordelijkheden op haar veel te kleine bordje. De fans van The Book
Thief kunnen ondanks deze missers gerust zijn, maar misschien is het boek toch
wel beter.
De film heeft wekenlang met succes in de bioscoop gedraaid.
De DVD komt medio juni uit.
Bron: Filmtotaal.nl

HEMEL OP AARDE ****
Geloof krijgt klappen
Het kinderlijke geloof van misdienaar Bart krijgt flinke klappen als een
engelachtig meisje in zijn Limburgse dorpje komt wonen. Scenarioschrijver
Edward Stelder en regisseur Pieter Kuijpers maakten een heel persoonlijke film,
doortrokken van de geur van wierook en verse vlaai en gekruid door Limburgs
dialect. Niettemin is hun terugblik op de late jaren 70 zeer herkenbaar en zijn
de dilemma’s universeel. Debutant Bram van Schie ( geen familie van onze
voorzitter Gerard van Schie) als Bart is een ontdekking en zijn tegenspeelster
Ella-June Henrard blijkt meer dan alleen mooi en uitdagend. Sterke rollen van
Jeroen van Koningsbrugge als Barts manisch depressieve vader, Lies Visschedijk
als zijn diepgelovige moeder en Huub Stapel als mijnheer pastoor in het licht
weemoedige Hemel op aarde.
MW
Bron Telegraaf

http://www.youtube.com/watch?v=YBg8giQIx10
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Agenda
Datum
Za 20-09-2014
Zo 05-10-2014
Do 09-10-2014
Za 25-10-2014 en
Zo 26-10-2014
Zo 23-11-2014
Zo 14-12-2014

Onderwerp
Cursus: Het maken van een documentaire, door Fred
Boeré, NH'63, de Abeel IJmuiden
6e Nationaal Speelfilmfestival voor amateurs in Sneek
http://www.videoclub-windjammer.nl/filmfestival.html
'In de hoofdrol' bij Videofilmers Velsen in de Abeel te
IJmuiden
NOVA Film Festival, in “De Purmaryn” in Purmerend
Interclubontmoeting NH'63 in JansHeeren te Heemskerk
Videofestival De Ronde Venen Open, Vinkeveen
(inschrijving geopend, tot 19 oktober).

De agenda voor onze clubavonden voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend.

Deze foto komt van seniorennet.be met een pagina met 10 tips voor een top
vakantiefilm:
http://www.seniorennet.be/Magazine/artikel/5/filmen-monteren
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