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VZN DERDE PRIJS
GESPEELDE DOCUMENTAIRE
Zaterdag 25 nov. 2017 guur weer. Hagel regen onweer. Goed
weer voor een filmmiddag. Dus op naar Hillegom. Daar worden
de ingezonden films vertoond van de gespeelde documentaire.
Zeven clubs konden voldoen aan de opdracht van begin dit jaar.
André van der Hout was het enige jury lid. Hij kwam tot het
volgende wijze oordeel:
1e prijs DE WENDING van Videoclub Kaag en Braassem
2e prijs HET PORTRET van Videoclub Schagen
3e prijs STRALING IN DE POLDER van Videoclub Zaanstreek
Noord
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Het tweejaarlijkse opdrachtfestival ,,de gespeelde
documentaire” op 25 nov. 2017 te Hillegom werd gewonnen
door:

VIDEOCLUB KAAG & BRAASSEM MET de film “DE WENDING”
Het uit ruim tachtig bezoekers bestaande publiek heeft niet
alleen genoten van een zevental gespeelde documentaires, maar
ook van het commentaar van beroepsfilmer André van der Hout.
Hij zag de films voor de eerste keer en wist er direct de sterke en
de minder sterke punten uit te halen.
Ondanks het feit dat hij van mooie beeldjes en goed camerawerk
houdt, had André deze keer meer gelet op de inhoud.
Want het ging er hier vooral om wat is echt en wat niet!

1e PRIJS

3e PRIJS
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DAG…. CLUBHUIS DE HAM
Twee weken geleden hoorden we al van Jan (van Lous) dat het
clubhuis van de Ham verkocht gaat worden aan de gemeente.
Gisteravond werden we bijgepraat door de vertegenwoordiger
van de Ham over het verdere verloop van zaken.
In februari wordt het clubhuis overgedragen aan de gemeente.
Uitgangspunt is, dat het clubhuis beschikbaar blijft t/m begin
mei.
Voor een beperkt aantal dagen van het jaar zal de Ham gebruik
gaan maken van het clubhuis van Muziekvereniging Onderling
Genoegen.
De locatie van het OG Clubgebouw is pal naast het nieuwe
zwembad. Men heeft voor ons geïnformeerd naar de
mogelijkheid om op dinsdagavond gebruik te kunnen maken van
dit clubgebouw.
Die mogelijkheid is aanwezig en gegevens over de
contactpersoon hebben we ontvangen.
Mart heeft al aangeboden dat we, indien noodzakelijk, tijdelijk
kunnen uitwijken naar de Rijstopslag, een zaal in de Stoomhal.
Maar voor de start van het nieuwe seizoen, september 2018,
moeten we een ander onderkomen zoeken.
De komende twee maanden gaat het bestuur zich buigen over de
voorwaarden waaraan een nieuw onderkomen moet voldoen.
Vervolgens gaan we contact opnemen met de
beheerders/eigenaren van geschikte locaties.
Inmiddels hebben we ook de contactgegevens gekregen van
buurtcentrum de Palmboom en buurtcentrum de Pelikaan.
Ken je in Zaanstreek Noord een clubhuis of buurthuis waar
mogelijk een geschikte accommodatie te huren is?
Geef dan de naam en locatie gegevens door aan Mary, onze
secretaris, voor de komende clubavond van 12 december!

We houden jullie op de hoogte.
Hartelijke groet,
Niek Mannes
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Nova filmfestival 28 en 29 okt. 2017
Voor iedereen die er niet bij was.
Vrijdag 27 okt. reden we richting het zuiden, op weg naar Goirle,
waar onze film HARDT deel uit maakt van de 28 beste films van
Nederland. We zijn met een goede vertegenwoordiging van onze
club. Niek en Sonja, Evert en Marijke, Anneke en Pim en Mart en
Carla. We hebben gekozen voor een leuk hotel, gevestigd in een
oud klooster aan de rand van Goirle. Omringd door natuur, pal op
de grens met België.
Die avond weten we gelijk wat Brabantse porties zijn. Iets meer
dan hier in het noorden. Voldaan komen we terug in ons
onderkomen. In ons klooster café nemen we nog een drankje. Om
22:00 komen ook Evert en Marijke aan in ons café. We maken het
niet laat want Zaterdag om 10:00 moet je fris en fruitig beginnen
aan de film marathon van twee dagen. En ik heb me voorgenomen
alles te zien. Stel je voor, dat je net een blokje films overslaat en
daar zit een juweeltje tussen… je moet er niet aan denken.
Dus ,, alles zien” is het motto.
Als de Zaterdag voorbij is, heerst er een goed gevoel. We hebben
prachtige films gezien. En HARDT maakt zeker kans op een super
NOVA. (een van de te winnen prijzen voor fictie). Let wel in de
categorie fictie. Want de winnaar van de categorie nonfictie
hebben we al voorbij zien komen. In filmblok 3 kregen we namelijk
de film: Nuestra Senora Del Rocio te zien. Een film van René
Roeken. Wat een prachtige film. Je zit op het puntje van je stoel.
De beelden….. het verhaal. De maker is meegetrokken met een
groep bedevaartgangers die allen te voet op weg zijn naar El
Rocio. Een klein gehucht in de provincie Huelva in Andalusië. Een
dagen lange voettocht van pelgrims en zigeuner families, met als
uiteindelijke doel het meemaken van een processie.
In de avond splitsen onze VZN groepen zich op. Een deel doet mee
aan het NOVA diner. En de anderen laven zich in het
zaterdagavond uitgaansleven van Goirle. Wat een feest!!! Wel
weer op tijd naar ons kotje, want dag twee staat te wachten om
9:30 met een eerste film van 75 min. Twee bakken koffie en hop
daar gaan we weer. Ook de Zondag gaf ons een geweldig aanbod
van films. Na de ochtendsessie konden we reeds concluderen dat
HARDT geen prijswinnende film zou worden.
Wat een mooie productie hadden we gezien. Het magisch boek
der Kristallen van Lou Kruisbergen was een lange film van 75 min.
Maar bleef boeien. Prachtige animaties, bijna professioneel! Deze
film bleek dan ook na afloop van de twee dagen de absolute
winnaar van alle films. En terecht. Geen discussie mogelijk.
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Mijn favorite was de film: Dilemma van Auke de Wit. Gebaseerd op
een waar gebeurd verhaal. Een overval op een garage. Prachtig
camera werk en geweldig acteer spel van de vrouwelijke hoofdrol
speelster.
Om 17:30 startte de (te lange) prijsuitreiking en wat bleek:
De trailer van HARDT was de beste van alle trailers. Toch nog een
prijsje!
Zo zie je maar….. die films van ons moeten gewoon korter. Dan
heb je meer kans.
Op naar de volgende productie. We weten in ieder geval wat voor
kwaliteit we moeten leveren, om in 2019 een super NOVA te
kunnen scoren. Want een ding is zeker. We gaan weer een mooie
film maken.
Top weekend!
Mart

HARDT TRAILER 1e prijs

6

Filmopdrachten
Denk om de film opdrachten.
Ook dit jaar weer een tweetal onderwerpen die we gaan verfilmen.
Maak een filmpje over het onderwerp: BEWEGING
Duur max. 5 min. Inleverdatum 16 jan. 2018.
We verwachten veel filmpjes.
In het nieuwe jaar 2018 volgt de opdracht en het onderwerp voor de
9 shot films.
Doe mee!!
o Interview techniek
In aansluiting op de mooie clubavond van 21 nov. jl. waarin we vele
tips hebben ontvangen van Pieter Reintjes. Gaan we nu zelf aan de
slag.
Een kort interview maakt bijna altijd wel deel uit van je film.
Het is daarom dat we dit in de praktijk gaan brengen. De opdracht:
maak een kort interview. Op basis van de tips en tricks die we
geleerd hebben. Presentatie clubavond 19 dec.
We zijn benieuwd.

Actuele AGENDA buiten de deur en VZN
o

Videofestival "De Ronde Venen Open" voor de 18e keer
(december 10, 2017 10:15)

o Cinefleurfestival (januari 27, 2018 00:00)
o Volgende clubavond 12 dec. 5 dec. Geen clubavond
Film: Straling in de polder met genodigden.
o Clubavond 19 dec. Eigen interviews
o 2 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst met partners.
REGEREN IS VOORUITZIEN…. zorg voor materiaal!
o Rondreisjury Zaanstreek-Noord
(maart 13, 2018 20:00)

o Clubverslagen en hele agenda te vinden op onze site.

