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Onlangs is een interview afgenomen en geplaatst in het Noordhollands
dagblad van dinsdag 19 december. Goede promotie van onze club.
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VAN DE VOORZITTER
Tijd is een relatief begrip.

Volgens de kalender is er weer een nieuw jaar aangebroken. Maar onze
wereld en waar we mee bezig zijn ziet er op 1 januari 2018 niet anders uit dan
op 31 december 2017! Natuurlijk hebben we allemaal onze eigen wensen en
“de beste wensen” voor elkaar. Deze wens wil ik ook overbrengen aan
iedereen die niet aanwezig kon zijn op onze gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst
op 2 januari!
Hanneke Verloop liet ons kennismaken met een andere vorm van onze
“audiovisuele” hobby. Mooi om te zien op welke creatieve manier je prachtige
beeld-en-geluid presentaties kan maken! Vanuit de fotografie zullen we in de
nabije toekomst meer en meer combinaties gaan zien van “still” en bewegend
beeld. Zal daaruit een toenemende samenwerking met fotoclubs ontstaan?

Ongemerkt is ook een nieuw verenigingsjaar van start gegaan. Veranderingen
zullen zichtbaar worden in de vorm van een nieuwe opzet van de Nieuwsbrief,
een andere samenstelling van de Programmacommissie en een nieuw
clubhuis vanaf september dit jaar. Oh, ja! Denk ook alvast eens na over een
bestemming voor Filmen Op Locatie!

Als club zullen we dit jaar actie ondernemen om beter en vaker zichtbaar te
zijn binnen Zaanstreek Noord en omgeving. De paginagrote publicatie in het
NoordHollands dagblad, december 2017, was dan ook uitermate welkom. We
zullen daarbij uitstralen dat we in onze club mensen op weg willen helpen om
met eigen opnamen een leuk filmpje te maken. We zullen daarbij natuurlijk ook
een cursus aanbieden.

Wat doen we eigenlijk zelf met alle mogelijkheden die we hebben? Kijk om je
heen, onderwerpen genoeg! Kom in “beweging” (thema van onze eerste
opdracht) want we willen zoveel mogelijk eigen producties zien en bespreken.
Vers van de montagetafel! Mijn wens voor dit jaar is dan ook een groot aanbod
van eigen producties.

Niek Mannes
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FILMEN 2018
Filmprojecten voor 2018?
Nu de oliebollen zijn gezakt, de alcohol is verdwenen uit het lijf, komt de
realiteit van het filmen weer langzaam boven drijven.
In 2016 maakten we een speelfilm van formaat.
HARDT was zo’n film waar veel tijd en energie in is gestopt.
2017 was het jaar van de vertoning voor een breder publiek. En met een film is
het net als met een cadeau…….vaak is geven nog mooier dan ontvangen.
Het laten zien van je film is leuk!
In 2017 kwam ook onze breed gedragen clubfilm ,,straling in de polder” tot
stand.
Wat goed dat zoveel leden meegedaan hebben. Per groepje werd een item
van de film gemaakt. Met een verrassend resultaat!
Daarnaast konden we ook nog genieten van een groot aantal prive producties.
Onze club komt het beste tot zijn recht, als er veel geproduceerd wordt. Dan
valt er véél te zien en véél te beoordelen.
Maar succes in het verleden is geen garantie voor de toekomst! Om maar een
stevig cliché te gebruiken.
Dus moeten we in 2018 weer aan het werk.
In de wandelgangen hoor je hier en daar nog wel eens wat.
In ieder geval gaan Evert Bakker en ik een documentaire maken over de
Zaanse houtzaagmolen.
Het scenario is bijna gereed en we kunnen gaan plannen wanneer we er met
de camera op uit gaan.
Rob Zwart is klaar met een speelfilm. Deze film zullen we dit jaar bewonderen.
Ben erg benieuwd.
In deze nieuwsbrief vertelt Rob iets over dit project.
Verder heeft Rob een mini scenario gemaakt voor een nog te maken
speelfilmpje. Dit Scenario is ruw. En zullen we begin dit jaar binnen de club
bespreken. Het zal een 6 minuten film worden.
Ikzelf heb twee scenarios voor een 1 minuut film gemaakt. Ook dit zullen we
ter beoordeling presenteren.
We gaan 2018 gebruiken om een nieuw verhaal te schrijven, voor een nieuwe
speelfilm. En de uitvoering staat dan gepland voor 2019.
Thema: HUMOR.
Tenslotte hoop ik dat we mede door de verstrekte clubopdrachten, maar ook
door mooie vakanties of andere inbreng, weer veel eigen producties kunnen
aanschouwen.
Eigen films geven altijd de mooiste invulling aan de clubavonden.
Ik heb er zin in!
Redactie
Mart Pot

4

Nieuwjaars bijeenkomst
Op 2 jan. konden we proosten, genieten van zelf gebakken taart en Limburgse
flaai en de hapjesa van Hans
We kregen een bijzonder geslaagde presentatie van Hanneke Verloop te zien.
We werden verrast door de wereld van de AV. Audio Visuele vertoning.
Verslag van deze avond in ons clubblad.

NH 63 Nieuws
o Een aangekondigde jurycursus voor beginners werd afgelast wegens te
geringe deelname. Het plan is komend seizoen een 3-tal cursussen te
organiseren, welke wordt nog nader over bericht. Iets voor jou?
o Het volgende NOVA film festival zal gehouden worden op 3 en 4
november 2018 te Vlissingen. De jury, die de laatste keer uit 3
personen bestond, zal weer worden uitgebreid naar 5 personen.
Noteer alvast in de agenda.
o NOVA 1 minuut festival zal worden gehouden op 21 april 2018 in de
Garenspinnerij te Gouda.
o In 2019 wordt het UNICA festival gehouden in Zeist van 24 tot 31
augustus 2019.De films voor het NOVA-en NH’63 (regio)festival mogen
niet langer dan 30 minuten uren.
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VAN IDEE NAAR PROJECT
Rob Zwart heeft een speelfilm gemaakt
Projectie 2018

Een idee, het zat al een tijdje in mijn hoofd. Toch maar eens een keer op
papier zetten voordat ik het weer ben vergeten.
Voordat ik er erg in had was het idee uitgetypt naar een redelijk uit gewerkt
film verhaal. Het enthousiasme sloeg toe.
Kan ik aan geschikte acteurs komen? Dat is wat gelijk door je hoofd schiet.
Locaties? Moet geen probleem zijn dacht ik.
Het voorwerk begon. En jawel, na een tijdje had ik de geschikte mensen en
locaties bereid gevonden om aan mijn productie mee te werken.
Het filmverhaal werd verder uitgewerkt naar een scenario.
Draaiboeken en een opname plan gemaakt, en datums geprikt.
Nu was het zo dat één van de opnames op een schoolplein met diverse
leerlingen gedaan moest worden. Nu moet ik zeggen dat dat vandaag de dag
best nog wel wat voeten in de aarde heeft.
Eerst op gesprek bij het schoolhoofd. Nadat hij toestemming gaf moesten alle
ouders via een mail ingelicht worden dat hun kind eventueel gefilmd zou
worden. Kinderen zelf werden via de leerkrachten geïnformeerd.
Wie bezwaar had moest dat dan weer schriftelijk melden. Beelden die
geschoten zijn mochten niet voor andere doeleinden gebruikt worden zoals
social media etc.etc. Kortom een heel gedoe voor een uurtje opnames maken.
En dan nog de ogenschijnlijk makkelijke opnames. Na montage in de film een
scene van pakweg 20 sec. in een bos. Maar aan opname tijd een hele dag.
De locatie in het bos was niet bereikbaar met de auto. Er moest een
camerakraan opgebouwd worden, statieven en microfoon met de
bijbehorende kabels en accessoires. Ja dan schiet de dag wel op.
En als ik dan op het einde van de dag met al mijn koffers en tassen met
statieven weer tevreden naar mijn auto loop denk ik weleens met weemoed
terug naar het begin van mijn video hobby. Een schoudertasje met camera
zonder statief. Het filmverhaaltje zat in je hoofd en filmen maar.
Wat was het leven van een amateurfilmer toen toch eenvoudig.
Rob Zwart
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Filmopdrachten
2018
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. Inlever en vertoon datum 16 jan. 2018.
We verwachten veel filmpjes.
In 2018 volgt de opdracht en het onderwerp voor de 9 shot films.
Doe mee!!

CLUBNIEUWS

o Rondreisjury Zaanstreek-Noord
(maart 13, 2018 20:00)

o Clubverslagen en onze agenda te vinden op onze site.
o Zoeken naar nieuw onderkomen clubhuis in volle gang.
Daarover spoedig meer nieuws.
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Beste leden,
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt, is er weer een
nieuw jaar aangebroken. Dat betekent dat we weer
contributie gaan betalen. Voor dit jaar bedraagt de
contributie € 80,00.
Voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan, kan dit op
banknummer: NL07RABO0133542351 t.n.v. videoclub
Zaanstreek Noord.

