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Van de Voorzitter
Hoe blij kun je zijn? Met twee nominaties van de rondreisjury voor het
regionale NH’63 filmfestival dat op zondag 21 april in zalencentrum De
Jansheren in Heemskerk wordt gehouden, doen wij weer lekker mee. De
film: ”Kunst met een kleine k” zal door de NOVA jury worden
beoordeeld, doch niet worden vertoond omdat deze film al een keer heeft
gedraaid tijdens de Interclubontmoeting. De andere film: “Tijdreizen”
komt wel voor vertoning in aanmerking. Nu maar afwachten of de
NOVA jury er hetzelfde over denkt.
Een minder aardig bericht is de zorgelijke toestand waarin de ons
bevriende (Cinefleur) filmclub 'Haarlemse Smalfilm Liga' zich bevindt.
Bestuurlijke opvolging geeft problemen waardoor er waarschijnlijk na 80
jaar een einde aan deze filmclub dreigt te komen. Een vereniging waar
door de jaren heen zoveel kwalitatief goede films werden gemaakt zou er
dan niet meer zijn. Naar verluidt valt in april het definitieve besluit. Laten
we hopen dat er nog een oplossing uit de hoge hoed tevoorschijn komt
die het tij kan keren.
In dit nog prille jaar werden ter
voorbereiding voor het 50 jarig bestaan van
NH’63 een tweetal cursussen georganiseerd.
De cursus: "Van verhaal naar scenario” heb
ik samen met Jan Ran bezocht. Niet alleen
maar droge theorie, cursusleider Gerrit Van
Caekenberghe die helemaal uit het
Belgische Mortsel naar IJmuiden was
gekomen, vertoonde ook een aantal korte
films waarin we veel konden terugvinden
van wat hij had besproken.
De tweede cursus over het maken van commercials werd gedoceerd door
Steven Geldof en werd ook bezocht door een groot aantal enthousiaste
filmers. En nu zelf aan de slag!
Een uitgebreid verslag van cursuscoördinator Piet van Eerden is terug te
vinden op de website: http://nh63.novafilmvideo.nl/
Gerard van Schie
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Rondreisjury op bezoek in Aalsmeer
Maandag 4 maart ontvingen wij de NH’63 rondreisjury in Aalsmeer.
Traditiegetrouw waren onze filmvrienden van de KLM Cameraclub ook
aanwezig met een drietal films. De jury bestond uit voorzitter Cor van der
Plaat, lid van videofilmers Velsen, Jan Elzeman , lid van AMFI’66 uit
Hillegom en Ton Bakkenes, lid van videoclub De Ronde Venen uit
Vinkeveen. Het was gezellig druk, alle stoelen in de zaal waren bezet.
Voor enkele nieuwelingen was het een eerste kennismaking met het
beoordelen van films.

Bij de werkwijze van de rondreisjury staat voorop dat men
zorgvuldigheid betracht bij het beoordelen en zich open stelt voor de
gekozen uitgangspunten en keuzes van de filmmaker. Er wordt een
omschrijving gegeven van de strekking, verhaalstructuur en filmische
vormgeving van de film. Zijn de 5 W’s te herkennen? ( wie, wat, waar,
wanneer en waarom) Onder filmische vormgeving wordt verstaan:
cameravoering, toepassing van kader in totaal, half-totaal en close-ups,
geluid, licht etc. Daarnaast wordt gekeken of de film vernieuwend,
boeiend, geloofwaardig en/of origineel is.
Jurybeoordeling.
Inzending KLM Cameraclub
Film 1. “Burgers Zoo” van Henk van der Linden
Strekking: Kleinzoon bekijkt een tropisch aquarium met kleurrijke vissen
in Burgers Zoo.
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Verhaalstructuur:
In deze film is niet zozeer sprake van enige structuur. De kleinzoon staat
vrijwel de gehele film met zijn rug voor het aquarium in een statisch
camerastandpunt en beschrijft de vissen die hij ziet. Inhoudelijk zijn de 5
w’s wel aanwezig.
Filmische vormgeving
Het is de jury duidelijk dat de film gemaakt is middels chroma-keying en
dat is uitstekend gelukt. Een apart idee om het op deze manier te doen.
Het commentaar van de kleinzoon was goed te verstaan. Hier en daar
werd uitgesproken wat de kijker ook ziet. Dat zou weggelaten kunnen
worden ofwel worden ingevuld met een andere tekst. De muziekkeuze
was wat onpersoonlijk.
Samenvatting: Een kleurrijk geheel om naar te kijken.
Waardering: 68 – 65 – 68, totaal 201 punten (brons+)
Film 2. “De kliek wordt thuis bewaard” van Aad Koomen & Co Dop
Strekking:
Uitleg van het Oud Hollandse kolfspel zoals het nog steeds wordt
gespeeld in West Friesland.
Verhaalstructuur:
Door twee personen wordt uiteengezet hoe dit spel wordt gespeeld en
welke regels er aan zijn verbonden. De 5 w’s zijn wel aanwezig doch de
jury blijft met een aantal openstaande vragen zitten die niet geheel
worden ingevuld.
Filmische vormgeving:
Er is gewerkt met een vrij eenvoudige cameravoering. De bal wordt
verschillende keren heen en weer geslagen richting paal. De camera volgt
dit afstandelijk en op een wel wat gemakzuchtige wijze. Meer
afwisseling in camerastandpunten (hoog, laag, over shoulder) zou het
geheel wat spannender maken om naar te kijken. Het geluid was goed te
verstaan. De montage is wat traag. Dat past op zich wel bij deze oude
sport, doch met wat meer snelheid wordt het als kijkspel boeiender. Het
commentaar was goed. De gekozen muziek echter was wat saai.
Samenvatting: Door deze film zijn we iets meer te weten gekomen over
deze bij velen niet zo bekende sport.
Waardering: 72 – 76 – 72, totaal 220 punten ( zilver)
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Film 3. “De lentetuin van Breezand” van Henk van der Linden
Strekking:
Kleurige voorjaarsbloemen in Breezand, Noord Holland.
Verhaalstructuur:
Er is weinig verhaalstructuur te ontdekken. We zien een
aaneenschakeling van kleurige bloemen. De vijf w’s zijn netjes ingevuld.
Het thema “veel liefs uit Londen”werd niet geheel duidelijk in beeld
gebracht.
Filmische vormgeving:
De cameravoering is statisch. Hier had meer uitgehaald kunnen worden
met bijv. het verleggen van scherpte, panbewegingen en in en uitzoom.
Als het onderwerp niet beweegt zul je de variatie in cameravoering
moeten zoeken. Dat maakt het spannender om naar te kijken.

Foto's: Ronald van Eijk
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Het onscherpe café-shot had er uit gelaten kunnen worden.
Samenvatting: De film had zeker tekortkomingen, maar de maker liet ons
wel degelijk genieten van de mooie kleurrijke voorjaarsbloemen.
Waardering: 69 – 65 – 65, Totaal 199 punten ( brons +)

Inzending Videoclub Aalsmeer
Film 1. “Kunst met een kleine “k”. een clubproductie o.l.v. Gerard van
Schie
Strekking:
De functie van het Oude Raadhuis in Aalsmeer tot expositieruimte voor
groot en klein.
Verhaalstructuur:
Na een stukje geschiedenis als intro maken we kennis met de
museumfunctie en kunstuitleg voor jonge kinderen. Ze mogen ook zelf
aan de slag en zich uiten in eigen creativiteit. Aan het toepassen van de
vijf w’s is goed invulling gegeven. Er zit een goede ontwikkeling in het
verhaal doch het eind is wat abrupt.
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Filmische vormgeving:
De montage is zeer vlot en snel. De camera is afwisselend in kadrering
met fraaie shots van de tekenende kinderen. Het commentaar is
informatief en er is een goede mix gemaakt met de passende muziek. De
titel is qua formaat matig. Dat had wat forser in beeld gemogen. Er is een
kleine kanttekening dat er gebruik is gemaakt van een storende
overvloeier. Een harde las had hier beter gepast.
Samenvatting: Een mooie complete weergave van kinderen die kennis
maken met kunst.
Waardering: 76 – 75 – 75, totaal 226 punten (zilver+ en een nominatie
voor het regionaal filmfestival)
Film 2.” Tijdreizen”, een film van Jan Pannekoek en Gerard van
Schie.
Strekking:
Jong en oud leren elkaar kennen en begrijpen tijdens een opgezet
kunstproject van Karin Borgman.
Verhaalstructuur:
In drie aaneengesloten hoofdstukken maken we kennis met de oude en
jonge generatie die elkaar leren kennen door middel van samen zingen
dansen en tekenen en schrijven van gedichten. Er is gekozen voor een
reportagevorm.
Filmische vormgeving:
De cameravoering is prima en afwisselend in kader. Er is soms gebruik
gemaakt van onscherpte en scherpte wat aangenaam is om naar te kijken.
Dat de film in onderwerpen varieert maakt niet uit. De film zakt niet in
waaraan een vlotte montage ten grondslag ligt. Er is soms gemonteerd op
de muziek. Het commentaar is helder en duidelijk. De stem klinkt wat
afstandelijk. De intro is verrassend en veelbelovend. Je krijgt hoge
verwachtingen die niet geheel worden ingelost. De geluidmix is goed
toegepast.
Samenvatting: Jong en oud heeft elkaar leren kennen. Dit thema is mooi
uitgewerkt en weergegeven.
Waardering: 75 – 75 – 75, totaal 225 punten ( zilver+ en een nominatie
voor het regionaal filmfestival)
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In Memoriam: Wim Siebeling,

Wim Siebeling (midden) in gesprek met Ab Spaargaren en Jaap van Tol
Op zondag 24 februari is ons oud clublid Wim Siebeling overleden. Wim werd in
september 1991 lid van onze videoclub en voelde er zich er prima op zijn gemak.
Hij was enthousiast en sloeg vrijwel geen clubavond over. Het filmen
combineerde hij vaak met een tochtje op de fiets. Ik herinner mij een bijzonder
aardige film van hem over de ontluikende voorjaar schoonheid langs de Amstel.
Dit naar aanleiding van een clubopdracht. Op werkavonden vond hij het ook
prima om aan de andere kant van de camera een acterende rol te vervullen.
Afgelopen jaar moest hij noodgedwongen vanwege gezondheidproblemen
clubavonden verzuimen. Dat deed hem met pijn in het hart besluiten na 21 jaar
zijn lidmaatschap bij aanvang van het nieuwe seizoen te beëindigen.
Tijdens een mooie afscheidsdient op vrijdag 1 maart 2013 in de Open Hof Kerk
in Aalsmeer typeerde Dominee ds. Han van Popering Wim als een rustig persoon
die altijd aanwezig was. Zijn werkzame leven heeft hij grotendeels doorgebracht
bij zaadhandel Eveleens in Aalsmeer. Menige klant heeft Wim met raad en daad
terzijde gestaan.
Rode draad tijdens de dienst was de tekst die hij samen met zijn vrouw had
uitgesproken tijdens hun huwelijksplechtigheid: Waar gij zult heengaan, daar
zal ik heengaan, uw volk is mijn volk en uw god is mijn God.” Na de dienst werd
Wim door zijn naasten, vrienden en andere belangstellenden naar zijn laatste
rustplaats gedragen.
Bestuur en leden van de videoclub Aalsmeer wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Gerard van Schie
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Verslag clubavond 19 maart 2013
Themavond “Geluid en muziek bij films”
Er moet vaak een oorzaak voor zijn om jezelf er toe te zetten ongebruikte
spullen op zolder weer eens te lekker te ruimen. Het waarom doet er
eigenlijk niet toe dus op een geschikte dag ging ik de trap op en aan de
slag. De gedachte bij wat je dan als eerste in handen krijgt is al direct:
“dat mag niet weg, kan ik nog gebruiken”. Dat schiet natuurlijk niet op.
Wat helpt is dan toch vaak de stelling: “als je het twee jaar niet hebt
gebruikt, heb je het ook niet echt nodig”. Dat werkt bij mij altijd prima
met als resultaat dat na een paar uurtjes zwoegen er flink wat dozen in de
gang stonden om af te voeren naar het nieuw in Heemstede gevestigde
Dorcas. En ze waren er maar wat blij mee.
Mijn activiteit leverde echter nog meer op. Keurig stofvrij ingepakt vond
ik mijn prachtige nog in zeer goede staat verkerende Philips grammofoonplatenspeler en de al afgeschreven Sony miniset waarvan de CD
speler destijds defect was geraakt. Wat ga ik daarmee doen was mijn
eerste gedachte? Hier ging mijn stelling niet meer op, met de wetenschap

dat mijn complete LP collectie nog op zolder aanwezig was?
Het rationele denken werd met deze vondst danig op de proef gesteld.
Om een lang verhaal kort te eindigen. Zo nu en dan draai ik weer eens
zo’n mooie zwarte schijf. Oude tijden herleven en ik kom weer platen
tegen waarvan ik met weinig inspanning van mooie muziek binnen het
Magix montageprogramma een digitaal bestand kan maken om het
vervolgens onder een van mijn films te plakken. De tikjes die ik hier en
daar hoor zijn te corrigeren heeft overigens wel wat nostalgisch.
“Muziek is van alle tijden” en laat Henk Westerhof daar nu op de
clubavond een mooi verhaal over afsteken met als thema “Geluid en
muziek bij films”.
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Henk begon zijn verhaal met: “Beeld geeft informatie en het geluid geeft
het gevoel”. Een waarheid die tevens de verbondenheid van beeld en
geluid weergeeft. In een film kan het een namelijk niet zonder het ander!
De uitzondering daargelaten.
Met dit in je achterhoofd kun je eenvoudig een onderverdeling maken in:
Geluid in montage, muziekkeuze en geluidseffecten.
Geluid in montage
Henk ging uitgebreid in hoe je met verschillende geluidssporen
in het montage programma kunt werken. Daarbij is het van
belang het geluid in de eindmix qua geluidsterkte af te
stemmen met een VU meter. Deze VU meter zit vrijwel in elk
montageprogramma verborgen en is voor gebruik aan te
klikken. Daar waar je vroeger bij analoog geluid de
naalduitslag nog wel eens tegen of zelfs over het rode vlak kon
laten gaan is het digitaal geluid direct overstuurd. Zorg dat de
naalduitslag ergens tussen -3 en -6 dB uitkomt.
Commentaar of voice over
Bij een informatieve- of vakantiefilm is de stemkeuze voor het
commentaar onder de film erg belangrijk. Er zijn maar weinig filmers die
zelf een daarvoor geschikte stem hebben. Ga op zoek naar iemand die een
mooie stem heeft en ook goed kan spreken. Neem geen genoegen met een
compromis. Daarmee kom je jezelf altijd tegen.
Schrijf het commentaar uit en kies zoveel mogelijk voor een niet formeel
taalgebruik. Leg je beperkingen op in de tekst en laat achterwege wat je
als kijker zelf in de film al kunt zien. Laat de zinnen goed en duidelijk
uitspreken en neem na elke zin een paar tellen pauze. Dat geeft veel
gemak tijdens het monteren.
Het opnemen van commentaar kan middels een aangesloten microfoon op
de PC of laptop waarbij de opname direct in het montageprogramma
wordt opgenomen. Inspreken in de camera microfoon is ook een goede
optie. Test op welke afstand de spreker tijdens het opnemen het beste kan
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staan of zitten. Een gedempte ruimte is vaak het meest geschikt om de
opname te maken.
Muziekkeuze
Welke muziek geschikt is om bij je film te gebruiken is vaak niet zo
eenvoudig te duiden. Hierbij is het over het algemeen de persoonlijke
smaak van de filmmaker die doorslaggevend is. Maak voor jezelf een
paar afwegingen, die je zeker ergens naartoe leiden, bijvoorbeeld;
Welke sfeer heb je nodig? Wil je vocaal of instrumentale muziek?
Zoek je klassiek, licht klassiek, Jazz, modern/pop, easy-listening of
folklore? In welke taalgebied zoek je muziek? (denk aan reisverslag of
vakantiefilm). Vormt de muziek een belangrijk thema in de film?
Is het tempo van de muziek belangrijk in relatie tot de montage?
Heb je live muziek nodig of al opgenomen? (neem dit ter plaatse altijd zo
ruim mogelijk op).
Bedenk bij dit alles:

Beeld kun je knippen, geluid niet! (tenzij je op de goede plek zit)
Ter illustratie liet Henk diverse muziekfragmenten horen, waarbij we
bespraken welke sfeer die muziek met zich meebracht.
Muziekbronnen:
Eigen muziekcollectie (vanaf CD’s of anders)
Muziekamateurs die zelf muziek componeren.
Internet
I Tunes (CD kwaliteit of MP3 formaat)
www.youtube.com (CD kwaliteit of MP3 formaat)
www.freeplaymusic.com (CD kwaliteit of MP3 formaat)
www.hibou-music.com (CD kwaliteit of MP3 formaat)
Rechten
Na de pauze kreeg ik van Henk Westerhof de gelegenheid een korte
toelichting te geven over muziekrechten en wat dit voor de amateurfilmer
te betekenen heeft.
Muziek importeren vanaf genoemde sites is over het algemeen
rechtenvrije muziek mits gebruikt voor amateur doeleinden binnen
clubverband en festivals onder auspiciën van NH’63 en NOVA. Zodra
de film voor commerciële doelen wordt gebruikt ben je als maker van de
film STEMRA rechtenplichtig. In dit clubblad ga ik in een apart artikel
wat dieper op deze materie in.
Gerard van Schie
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Muziek en rechten
De combinatie muziek en rechten zal altijd wel een thema zijn waarover
amateurfilmers vragen hebben. Vroeger was het allemaal niet zo spannend, omdat
films binnen clubverband werden vertoond en soms op regionale en nationale
festivals. Met de komst van sociale media op internet ziet de wereld er echter heel
anders uit. Youtube, Facebook en eigen websites zijn over het algemeen de meest in
trek zijnde plaatsen waar de mensen hun foto’s en films willen laten zien.
Redacties van kranten en tijdschriften hebben zich met regelmaat gebogen over het
fenomeen “muziekrechten”, en dan met name over de houding van
BUMA/STEMRA met betrekking tot het muziek gebruik op Internet. Een van de
artikelen met betrekking tot dit onderwerp heb ik ooit gelezen in het Haarlems
Dagblad en is nog steeds actueel. Hierin wordt de spijker echt op zijn kop wordt
geslagen.
BUMA/STEMRA plaatst zich buiten de realiteit door geld te willen vragen voor
muziekfilmpjes op privé-websites, zoals Hyves, Facebook, sites van verenigingen
en weblogs. De auteursrechten organisatie ruikt kennelijk geld en wil dat innen.
Onder het bekende mom dat artiesten, de leden van BUMA/STEMRA, inkomsten
zouden mislopen.
Onzin, want waar gaat het nou eigenlijk over? Om kinderen bijvoorbeeld, die
hun digitale knutselwerk voorzien van hun favoriete muziek, door er bijvoorbeeld
een filmpje van Youtube aan te hangen via een link, een doorklikmogelijkheid.
Dan kunnen anderen zien waar ze zich mee bezighouden en wordt de website een
beetje versierd. Niet meer dan dat.
Natuurlijk moeten de auteursrechten van artiesten worden beschermd en is
controle nodig. Iedereen die voor persoonlijk gewin muziek “steelt”, mag en
moet misschien wel worden aangepakt. Zeker als het gaat om illegale kopietjes.
Maar we hebben het hier over het sturen van een rekening naar particulieren die
doorgaans geen enkele kwaad in de zin hebben.
Minimaal 130 euro boete heeft BUMA/STEMRA voor ogen.
De hamvraag is natuurlijk of het argument van BUMA/STEMRA deugt. Dat is
dat artiesten op deze manier geld mislopen. Hoe dan!?
Waarom zou Bono minder inkomsten hebben als de buurjongen een stukje U2 op
z’n Hyves-pagina zet? Het tegendeel is eerder waar. Wie stuit op een dergelijk
filmpje en gecharmeerd raakt van de muziek, zou die muziek misschien wel
willen hebben. Kopen zelfs. Inmiddels is al ruimschoots bewezen dat het Internet
veel artiesten heeft laten ontdekken en grootgemaakt.
Binnen de landelijke politiek en andere belangenorganisaties was men destijds
zeer ontstemd over deze door BUMA/STEMRA ingezette actie. Geschrokken van
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deze commotie bracht BUMA/STEMRA later een persbericht naar buiten dat dit
onzinnige voornemen voorlopig in de ijskast werd gezet.
Op dit moment biedt menig artiest zichzelf zelfs aan voor de digitale snelweg met
de introductie van hun nieuwe single of album. Te downloaden voor speciale
prijzen vind dit gretig aftrek. De muziekindustrie is zeer content met deze
ontwikkeling en klimt na vele magere jaren weer aardig omhoog. Dat dit ten
koste gaat van de nog spaarzaam aanwezige speciaalwinkels moge duidelijk zijn.
Uiteraard zal elke filmer de uitspraak “Wat van een ander is, is niet van jou”
ondersteunen. Wil je je als amateur echter op het vlak van b.v. informatief
filmmaken begeven ontkom je er vaak niet aan historische foto’s,
filmfragmenten en muziek toe te voegen. Mits beperkt in gebruik en het
vermelden van de bron in de aftiteling zou dat moeten kunnen.
Het wordt je tegenwoordig dan ook op een presenteerblaadje aangeboden via
Internet. Je hoeft maar met wat kernwoorden te googelen en musea, databanken
en andere cultuur instellingen trekken de hele etalage open. Ook mogelijkheden
tot het opnemen van interessante TV uitzendingen en/of films maakt alles
redelijk eenvoudig.
Professionals vissen in dezelfde vijvers met dit verschil dat zij in opdracht
werken en hun eindproduct op commerciële basis aan de man brengen. Wij als
amateurs komen niet verder dan de huiskamer, vertoning binnen de besloten
filmclub en als je geluk hebt op een filmfestival in binnen of buitenland waarbij
de doelgroep nog steeds diezelfde amateurs zijn.
Waar zou voor de auteursrechten organisaties de scheiding van handhaving dan behoren te
liggen?
Om te beginnen zou je kunnen stellen, daar waar de amateurfilmer de grens van het
amateurisme overschrijdt en voor zijn gemaakte film een vergoeding ontvangt is afdracht
van auteursrechten redelijk. Karin Spaink, journalist van het Parool veegde in een artikel
over auteursrechten de vloer
aan met de wijze van opereren van de intussen 21 organisaties die zich met rechten
bezighouden.
Het kan ook anders:
1.

2.
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Downloaden als klantenbinding: Downloaden hoeft helemaal geen
probleem te zijn. Er zijn voldoende voorbeelden te noemen van bands
die dankzij gratis downloads een grote schare fans opbouwden en daar
goed aan verdienen. Het beleid van de platenmaatschappijen en de
vertegenwoordigende auteursrechtorganisaties staat dit echter niet toe
omdat ze gefocust zijn op de rechten, en niet op de verdiensten die het
uiteindelijk de artiest kan opleveren;
Open licenties naast exclusief copyright: De laatste jaren zijn bovendien
alternatieven voor het exclusieve auteursrecht aan het opkomen. Dit zijn
“open” licenties als die van Creative Commons, die gebruikers van

3.

auteursrechtelijk beschermde werken veel meer rechten en
mogelijkheden geven. Op de fotosite Flickr.com zijn al miljoenen foto’s
beschikbaar onder Creative Commons licenties. Artiesten die lid zijn
van de Buma/Stema mogen echter geen muziek beschikbaar stellen
onder Creative Commons. En dat er zoiets als open source software
bestaat (Firefox? Thunderbird?) is ook nog niet doorgedrongen tot
Stichting Brein;
Nieuwe mediavormen: Er zijn nieuwe media ontstaan die veel minder
controleerbaar zijn. Denk aan Youtube. Internetradio of podcasting.
Hiervoor geldt weer hetzelfde als onder punt 1: je kunt het zien als een
bedreiging of een kans. Amerikaanse internet- radio lijkt de nek te
worden omgedraaid door torenhoge tarieven. En podcasters vluchten
massaal naar muziek die niet onder het klassieke auteursrecht valt.

Je zou je kunnen afvragen of de jaarlijkse afdracht die de NOVA ooit is
overeengekomen met de BUMA/STEMRA in deze tijd nog wel de lading dekt.
Anno 2013 zullen we het er nog voorlopig mee moeten doen. Videoclubs en de
daaraan verbonden amateurfilmers zijn in ieder geval gebaad bij een meer
handzamer en duidelijker beleid van wat kan en niet kan.
Gerard van Schie

Welkom nieuwe leden !
We zijn verheugd om vier nieuwe leden te mogen begroeten.
Rienk Toorman, Gerard Voortallen, Marjan Offerman en Jan van
Egmond. Daarnaast loopt Frits Verhoeff enkele avonden mee om te
bekijken hij lid gaat worden.
Hartelijk welkom aan deze nieuwe leden en we hopen dat jullie inspiratie
en gezelligheid op onze club zullen vinden en ons hele mooie films gaan
laten zien !

En helaas ... de ziekenboeg
Daan Stuurwold is al geruime tijd aan huis gekluisterd, herstellende na
enkele dagen ziekenhuis. Henk Zonneveld werd ziek in Portugal en heeft
aldaar in het ziekenhuis gelegen.
We wensen beiden van harte beterschap !
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Miljoenenproject voor film “Kenau, heldin van
Haarlem”
Regisseur Maarten Treurniet mag met een budget van zes miljoen euro aan
de slag met deze voor een groot deel in Hongarije opgenomen historische
speelfilm uit de jaren 1573. Voor een Nederlandse productie erg veel geld,
maar dat komt voornamelijk omdat een historische film als deze niet meer
op locatie in Haarlem te draaien is. In Haarlem zelf zijn trouwens weinig
laat-middeleeuwse plekjes over en als ze er zijn wordt het ontsierd door veel
storende obstakels. Er is dan ook voor gekozen om het stukje benodigde
Haarlem compleet na te bouwen op een buitenstudioterrein bij het plaatsje
Fót, net naast Budapest in Hongarije. Voor deze klus is de bekende
Belgische Hubert Pouille verantwoordelijk als production designer. Een man
die in het filmvak gewaardeerd wordt om zijn grote zorgvuldigheid waarmee
hij historische locaties nabouwt. In de groene vlakken op de foto worden
digitaal Haarlemse details ingeplakt. Zo draait hij de bioscoopbezoeker met
alle trucs een spreekwoordelijke rad voor ogen.

Treurniet maakt op de eerste plaats een inhoudelijke keuze voor het
verfilmen van “Kenau”. “Voor mij gaat het vooral om een moeder die
probeert haar dochters te beschermen in een woelige tijd. “Ik hoop recht aan
Kenau te doen. Zij wil helemaal niet tegen de Spanjaarden strijden, maar ze
draait om zodra haar dochter wordt vermoord door de Inquisitie. Dan
16

ontwikkelt ze een haat tegen de bezetter, maar het gaat Kenau ook om de
vrijheid van geloof.
Monic Hendrickx, bekend van de maffia serie Penoze speelt de rol van
Kenau samen met Ripperda, een rol die wordt ingevuld door Barry Atsma.

Scenarioschrijfsters Karen van Holst Pellekaan en Marnie Blok laten de twee
hoofdrolspelers behoorlijk botsen in het scenario alvorens ze samen ten
strijde trekken tegen de overmacht.
Gerard van Schie
Bron: Haarlems Dagblad.

Twee interessante tv-uitzendingen
Doordat ik een paar maanden volledig aan huis was gebonden heb ik veel
TV gekeken en daarbij stuitte ik op uitzendingen die op een aantal punten
voor ons amateurfilmers de moeite waard zijn om eens te bekijken.
Op Net 5 is dat: Achter gesloten deuren en op SBS 6: Beschuldigd.
In deze korte films gaat het over “gewone” mensen en ze zijn gebaseerd
op waar gebeurde belevenissen. Het speciale is, dat er weinig personen
een rol spelen, waardoor het makkelijk is te volgen.
De huizen waarin ze wonen zijn van doorsnee-soort en de auto’s zijn niet
uitbundig groot. Overigens heeft iedereen een auto. De aanpak is anders
dan we gewend zijn. De hoofdrolspelers worden telkens apart gefilmd en
zeggen dan hun zegje en bovendien vertelt een voice-over de rest van de
ontwikkelingen, waardoor alles goed wordt belicht.
Een interessante vormgeving van deze films. Als kritiek zou ik willen
noemen, dat mensen een woning binnengaan en nooit de deur achter zich
dicht doen, terwijl het buiten kennelijk koud is. Je moet dan zelf maar
uitmaken hoe die deur dichtgaat.
Maar kijk zelf maar eens en leer ervan.
Daan Stuurwold.
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Clubavond 8 april: Theo Vink spreekt over titels
Op deze, ondanks enkele zieken, goed bezochte clubavond was Theo
Vink te gast (voorzitter van de videoclub Kennemerland) die een
voordracht hield over het gebruik van titels in de film.
Theo vergelijk de titels met de kaft van een boek: deze moet er
aantrekkelijk uitzien zodat mensen nieuwsgierig worden naar de inhoud.
Aan de titel herkent men ook het soort film. Een humoristische of een
ernstige, een drama of horror, elke soort film heeft zo z'n eigen stijl titels
met bijpassend lettertype.
Ook het kleurgebruik in de titels is belangrijk en moet passen bij de film.
In de voorbeelden die Theo liet zien was dit kleurgebruik nadrukkelijk
aanwezig, maar leidde ook tot leuke discussies. Sommige titels waren wel
érg kleurrijk. Een beetje jaren-70 zeg maar.
Bij een titel kan het ook zo zijn dat het geluid nog eerder begint dan de
titel. Dat wekt verwachtingen en voert de spanning op. Zo kan het ook
leuk zijn de film een stukje op gang te laten komen, alvorens de eerste
titel wordt vertoond.
Theo illustreerde z'n betoog aan de hand van een flink aantal titels uit
diverse films. Zowel begintitels als eindtitels. In vele gevallen met
verwijzingen of beelden uit de betreffende film. Toch was ook wel te zien
dat een aantal films al wat ouder waren. Titels en gebruik van lettertypes
zijn blijkbaar ook enigszins mode-gevoelig.
Tot slot bekeken we nog een stukje uit
een documentaire over Willy Alberti
(met een hele lange introductie waarin
o.a. de titels opgenomen) en een
prachtige film van Sjef Caelen, laureaat
op het Nova festival en zilver op het
Unica festival in Luxemburg: 'De
Collectant'. Bijzonder knap wat deze
twee mensen kunnen spelen en filmen.
'M'n vader zei altijd ...'
Een film gedragen door het spel en de
bijzondere situaties.
Al met al een leerzame en leuke avond met leuke discussies.
Henk Westerhof
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Agenda
Datum
21-04-2013
22-04-2013
6-05-2013
13-05-2013

Onderwerp
NH'63 regiofestival in Jansheeren in Heemskerk
10 slagen filmanalyse
Oefenen met het jureren van films
Cameratips, opname tips, met het oog op het maken van
vakantiefilms
Laatste clubavond: films van leden

Regiofestival NH’63 (Filmgala) op zondag 21 april 2013 in de Jansheeren
begint om 10.00 uur (einde rond 18.00 uur)
Er worden 21 films vertoond die door de rondreisjury uit het clubaanbod van 67
films zijn geselecteerd. Daarnaast heeft zij nog 3 films geselecteerd, doch deze
zullen zondag niet worden vertoond omdat ze reeds gezien zijn tijdens de
Interclubontmoeting in november.
Een NOVA-jury heeft de 24 films reeds gejureerd met de bedoeling er een of
meerderen te nomineren voor het landelijke NOVA Filmfestval in november.
Lees meer informatie en het hele programma op http://nh63.videofilmers.nl/

De Videoclub in de pers: uit De Nieuwe Meerbode van 14 maart 2013
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