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VZN HEEFT 1 NOMINATIE
OP HET NOVA FILM FESTIVAL
Op 4 nov. is de film van Mart Pot te zien. Planeet IJsland
Op 3 & 4 nov. is het NOVA filmfestival in Vlissingen
Het festival is te zien in het Theater CINE-CITY
Tijdens de twee dagen zijn 35 films te bekijken.
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Van de Voorzitter
Na die lange en mooie zomer hebben we alweer vier
clubavonden achter de rug.
Is er nog nieuws?
Je zou kunnen zeggen: wat gisteren nieuws was is nu al weer
verleden tijd. Maar dat is niet altijd waar want dat nieuws van
gisteren kan nog een lang vervolg krijgen in de toekomst. Denk
daarbij aan de 1-minuut films voor de interclubontmoeting van
NH’63. We waren in de luxepositie om te kunnen kiezen uit
dertien inzendingen en kozen op democratische wijze er vijf uit!
Wie weet wat daar in de toekomst nog van komt! Belangrijker is,
dat vijf verschillende filmmakers en clubleden actief bezig zijn
geweest met onze mooie en creatieve hobby. Dat lijkt een
rooskleurige toekomst maar helaas, bij alle clubs is een
neergaande tendens aanwezig in het aantal leden.
Reden om er wat aan te doen, maar hoe? Een interessant
jaarprogramma kan daarbij helpen. Dus waren wij als club
aanwezig op de NOVA dag “Een koffer vol ideeën” in Hilversum.
De workshops waren verhelderend. Je kunt er van alles van
vinden, afhankelijk van je eigen insteek en interesse
(camerastandpunt en kadrering…). Waar het om gaat is het
resultaat aan het einde van een clubavond, namelijk het
vergroten van kennis, ervaring en enthousiasme bij de eigen
clubleden. Oh ja, het moet ook gezellig geweest zijn met elkaar.
Op de terugweg vanuit Hilversum was het duidelijk dat de
workshops met het hoogste doe-gehalte favoriet waren. Daar
gaan we wat mee doen.
Vooruit kijkend zie ik eerst het NOVA festival in Vlissingen op ons
afkomen. Planeet IJsland van Mart staat in het programma, maar
er is nog veel meer kijkplezier tijdens dat weekendje weg.
Daarna volgt de Interclubontmoeting en dat is dit keer een stuk
dichterbij dan Vlissingen J. Dit moet toch een aanmoediging
voor al onze clubleden zijn om op 24 november aanwezig te zijn.
Niek Mannes

KOFFER VOL IDEEËN
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Filmen Op Locatie op 21 juli 2018
Eigenlijk zinloos om te noemen, maar ook 21 juli, ons dagje uit
met de club, was het warm.
We beginnen de dag in SHIP. Dit is het expositiegebouw bij de
werken aan de nieuwe sluis in IJmuiden, de grootste zeesluis van
de wereld. Om half elf komen we bij elkaar op de 2e verdieping
van het gebouw en nuttigen daar koffie en thee met iets lekkers.
Daarna krijgen we een rondleiding over de IJmond en de bouw
van de sluis.
Om 14:00 vertrekken we naar het HOOGOVEN MUSEUM.
Daar worden we in groepjes wijzer over de bereiding van staal.
En kunnen we nog een (beetje gedateerde) film zien. Wezijn
tenslotte filmers. Enkele leden zien al mogelijkheden! Een
prachtige dag.
Alle complimenten voor de organisatie.
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1 Minuut avond

BRAINSTORM CESSIE OM TOT FILMS TE
KOMEN
De avond van 26 september 2018.
Deze avond stond een filmsafari gepland, maar omdat het om
20:00 uur al vrij donker is, ging dit niet door en is dit uitgesteld
tot nadere datum.
Het was maar een klein groepje deze avond. Verschillende leden
genoten nog een korte vakantie.
Niek vertelde dat de productie voor de kunstuitleen nog niet was
begonnen omdat de beheerders van het museum deze nog niet
had ingericht.
De volgende keer komt Rob van Maanen praten over
cameravoering. Mogelijk dat onze zusterverenging Saenden hier
ook interesse voor heeft en ze zijn dan van harte welkom. Arend
zou hierover informeren.
Op 7 oktober is het speelfilmfestival in Sneek waar onze film
“HARDT” zal draaien.
Op 13 oktober organiseert de NOVA en avond getiteld: Een
koffer vol ideeën. Hierbij komen ideeën naar voren, die geschikt
zouden zijn voor clubavonden.
Videoclub Hoorn en regio is uitgenodigd om bij ons een avond te
verzorgen. Zij zijn geen lid van NH’63 zodat wij ons laten
verrassen met hun producties daar die mogelijk niet vertoond
zijn op een regiofestival.
Han vertelde vervolgens dat Rob de Jong is opgenomen in een
verzorgingshuis en waarschijnlijk onze clubavonden niet meer
zal bezoeken.
Toen alle mededelingen genoemd waren, konden we beginnen
met brainstormen over het maken van een vijftal,1 minuut
filmpjes. Er werden diverse ideeën aangedragen zodat het er
naar uit ziet, dat één en ander voor de geplande datum zal
lukken.
Mary
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1 MINUUT OPNAME GROEP
EVERT, ROB en MART.

v.l.n.r. Mart, Evert, Nicolette, Evelien en Rob

Medemblik
Mooi weer, iets kouder dan we gewend waren, verzamelden we
ons op het Golfresort van Medemblik
In de omgeving van dit park en restaurant konden we onze
1 minuut film maken. Veel werk……. voor 1 minuut.
Maar een leuk filmpje. En nog belangrijker een top middag!
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Clubavond Dinsdag 23 nov.
We gaan 1 minuut filmpjes kiezen

Een voor onze club lage opkomst, 10 leden. Maar wie niet aanwezig
was, had een goede reden.
Voor de overblijvers was er een mooi aantal 1 minuut films te
beoordelen
Liefs 14 films gaan we bekijken en beoordelen.
Mart had er 3 mee genomen, maar twee deden niet mee voor de
selectie.
Dini en Jan hadden hun 9- shot project omgebouwd naar een
1 minuut project. Goed werk!
Jose had een animatie ingebracht. Jammer, hij was zelf verhinderd.
Groep Han had een gouwe ouwe ingebracht.
En Evert had vier 1 minuut projecten meegenomen.
Groep Evert, Rob en Mart kwamen met een verfilmde mop.
En tenslotte Niek had 3 films gemaakt.
Mary en Anneke kregen hun project net op tijd af.
Misschien later nog eens.
Omdat het maar 1 minuut is toch alles twee keer kijken. Na de pauze
konden we stemmen.
Simpel wie de meeste stemmen had ging door. Tot we 5 films
hadden.
Natuurlijk ga ik nu niets vertellen over de films. Dat gaan we allemaal
zien op 24 nov.
Ik roep alle leden op naar deze dag te komen. Het is dichtbij… en
zo’n 1 minuut gebeuren is leuk om te kijken. Wat zou het toch mooi
zijn als we allemaal aanwezig zouden zijn.
Na de pauze heeft Niek ook nog een NOVA film mee genomen.
Een film van de groep the 8 team. De film ZONDAG
Een film waar veel over te discussieren valt. Wat bedoelt de
maker..waarom is het zo opgenomen.
Om 10:30 zijn we een keer op tijd klaar. Hebben we een geweldige
hoeveelheid projecten gezien.
Proficiat allemaal voor de inzet. Dat is VZN!!
We kunnen 5 leuke films inzenden.
Mart
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OP NAAR SNEEK

Videoclub de Windjammer uit Sneek, organiseerde voor de 10e maal
een speelfilm festival
Onze film HARDT hadden we ook ingezonden.
Om 08:00 vertrokken Niek en Mart naar Sneek voor een dagje film
kijken.
We starten met koffie en oranje koek. We zijn in Friesland!
We worden getracteerd op een mooi programma.
Dilemma de speelfilm van Auke de Wit, is de beste van allemaal.
Om 18:00 komen we de bioscoop uit, met vierkante oogjes.
Vlug nog even een hapje bij de Chinees… en terug over de dijk.
Geen prijs. Maar wel een gezellige film dag.
Misschien tot volgend jaar.
Mart
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Actuele AGENDA buiten de deur en VZN

Agenda NH’63/NOVA

o Clubverslagen en clubavonden agenda te vinden op onze
site.
o Onze site is door omstandigheden beperkt. Deze zal
spoedig weer op niveau zijn. Nog even geduld.

Agenda NH’63/NOVA

3-4 november

Nationaal Nova Filmfestival in Cine City te
Vlissingen

14 november

Gedelegeerdenvergadering NH'63

17 november

Masterclass documentaire Zeist
door André van der Hout in Theater Figi in Zeist

18 november

NOVA-jongerenfestival Hoogeveen

24 november

NH'63 Interclubontmoeting de Stoomhal
Pakhuisplein 44 1531MZ Wormer
www.destoomhal.nl
(5x 1-minuut-films per club)

9 december

De Ronde Venen Open, in De Boei te Vinkeveen

