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VAN DE REDACTIE

INLOOPAVOND

Joke de Graaf

27 augustus 2019
Joke de Graaf

id zijn van een videoclub geeft veel plezier. Je bent bezig met je
hobby en op de clubavonden kan je over die hobby praten en
natuurlijk leer je ook steeds weer bij. Uiteraard proberen we alle
ontwikkelingen op het gebied van filmen bij te houden. Sommige
van ons zijn daarin behoudend, maar gelukkig is een groot deel in voor
deze nieuwigheden. Dat onze leden ook plezier in het filmen hebben,
blijkt uit de resultaten die we voorgeschoteld krijgen. En dan maakt het
niet uit, wat voor apparatuur daarvoor gebruikt is.
Om een film te maken worden soms wel rare fratsen uitgehaald, al is
het maar om dat ene mooie shot te kunnen pakken. Oud en stram, geen
punt. Als het voor dat ene specifieke shot nodig is, dan ga je gewoon op
je buik liggen. Overeind komen is dan weleens wat lastig, maar goed,
je staat eerst zelf op en raap dan je camera op. Je hebt tenslotte een
hobby. Of twee in een: je hebt meteen je gymnastiek gehad.
Of je hebt al lang verlekkerd naar een drone gekeken en dan eindelijk
heb je er zelf een. Als echtpaar ga je er gezamenlijk op uit om het nieuwe speeltje uit te proberen. Eerst de handleiding lezen, ach waarom. Het
zal allemaal wel lukken. Lekker de natuur in en filmen maar. Hoger, nog
wat hoger. Paniek, de drone is verdwenen. Allerlei handelingen geprobeerd, de drone komt niet terug. Je staat een tijdje te klooien en dan,
gelukkig, komt er iemand langs. De man vraagt belangstellend wat en
zowaar, hij blijkt verstand van drones te hebben. Een paar simpele handelingen en terug is het apparaat. Ik vermoed, dat hij ook wel even uitgelegd heeft, hoe te handelen en wat er mis is gegaan. Enfin, het stel is
een middagje zoet geweest, lekker de natuur in geweest en even lekker
gezweet, al is dat dit keer niet van het sporten. En ze weten nu, dat de
drone via een knopje vanzelf terugkomt naar zijn startplaats.
Er staan weer diverse festivals op de rol voor de SGD. Voor het Themafestival hebben we niet te klagen over inzendingen. De Clubinterland
is een nieuw fenomeen, waar we naar uitkijken, maar waarvoor wel nog
wat werk verzet dient te worden en dan nadert de Jaarwedstrijd alweer.
Kortom, er valt genoeg te filmen.
Ik heb er nog steeds zin in en ik hoop jullie ook.
!

og lang niet iedereen is terug van zijn/haar vakantieadres en
bovendien is het bloedheet, dus wat betreft de opkomst zijn mijn
verwachtingen niet hoog gespannen. Het feit, dat de programmering van deze avond wat losjes zal zijn, doet daar nog een
schepje boven op. Maar blijkbaar ken ik onze SGD-ers niet, want de
zaal vult zich gestaag.
De voorzitter heet iedereen welkom voor dit nieuwe seizoen en praat
de aanwezigen bij over de ziekenboeg. Vanavond gaan we wat meegebrachte films kijken en in een lange pauze met een hapje en een drankje
kunnen we uitgebreid bijpraten.
Chris Schepers, Ineke Vastenhoud en Henk Nieboer hebben wat
films meegebracht, die we kunnen bekijken. De voorzitter zegt wel even
nadrukkelijk, dat het vanavond niet de bedoeling is om de films te bespreken.
Henk mag het spits afbijten met Buitenland in Heerjansdam. Mogelijk denk je,
dat dit iets met land buiten
onze grenzen te maken heeft,
maar niets is minder waar. De
naam van dit landgoed heeft
een historische oorsprong.
Tot de watersnoodramp van
1953 lag de polder buitendijks en was dus in meest letterlijke zin ‘het buitenland’. In dit landgoed
is de Bergarde Galleries gevestigd en opengesteld voor het publiek. Bij
het woord galleries gaan er natuurlijk al lichtjes op bij jullie. Inderdaad
kunstliefhebber Henk heeft daar de buiten opgestelde kunstwerken bewonderd en voor de eeuwigheid vastgelegd op film.
Ineke heeft blijkbaar een nieuwe baan bij Omroep Brabant. We zien
haar kortstondige optreden als weervrouw. Dus voortaan geen buienradar meer raadplegen, maar gewoon Ineke even bellen.
Chris is deze zomer weer flink aan het filmen geslagen en dan met
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name bij de woongroep Op ‘t eiland. Dat de mensen daar niet tonnetje
rond worden is een raadsel, want er wordt wat afgegeten. Deze film
geeft een haringparty
weer. Om de film wat
meer inhoud dan etende
mensen te geven, heeft
Chris wat achtergrondinformatie over ons nationale voedsel de haring
opgeduikeld en dat vervolgens door de film
heen geweven. Of eigenlijk: daar begint de film
mee.
Het volgende beeldenpark, waar Henk ons in rondleidt is een bijzonder park. De Hortus Oculus in Delft. Zij, die hun klassieke talen kennen, weten dat oculus (Latijns) oog betekent. En daar heeft deze beeldentuin zeker iets mee te
maken. Het park is toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden.
Meestal mag kunst niet aangeraakt worden, maar hier wel. “Door kunst,
natuur en techniek met elkaar te
verbinden, biedt de beeldentuin
voor mensen met een visuele
beperking een unieke culturele
ervaring in het natuurhistorisch
landschap. En dat midden in de
Randstad”, aldus de website.
Door onze Delftenaren wordt
gevraagd, waar die tuin precies
ligt. Of ze het na de uitleg weten, is me niet helemaal duidelijk.
De volgende eetpartij op ‘t eiland is Tapas. Ook hier beginnen we
met de achtergrondinformatie. Een enkeling had wat moeite met de
keuze van de muziek, maar daar was de maker het uiteraard niet mee
eens.
Eindelijk gaan we echt naar het buitenland. Aan de hand van Henk
worden we meegenomen naar het Middelheimmuseum in Antwerpen.
Ook hier wandelen we door het park met beelden. Niet altijd is het dui-

delijk of Henk en/of Hetty wel of niet deel uit maken van dit beeldenfestijn.
Het was nog even niet duidelijk of alle parken vrij toegankelijk zijn,
maar internet geeft aan, dat je gewoon al die parken vrij kan bezoeken.
Na al deze kunst sluiten
we af met een rondje natuur. Met een rondje door
de Louisa en Cannemanspolder laten Chris en Henny ons zien, dat wat dat
betreft ook Dordrecht wel
wat te bieden heeft. Dit
jonge recreatiegebied bestaat sinds 2009 en ligt
tussen de wijk Sterrenburg en het bos de Elzen. Het gebied is onderdeel
van de Hollandse Biesbosch.
Zo kwamen vanavond zowel de kunst- als de natuurliefhebbers aan
hun trekken. Volgende week mag er uitgebreid over film gepraat worden in de Werkgroep Film. Dan zal Leen Vos de avond weer leiden.!
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VAN DE VOORZITTER

WERKGROEP FILM

Chris Schepers

3 september 2019
Jan Smeets

lke maand dien ik als voorzitter een stukje te schrijven voor de
Explicateur. Eigenlijk weet ik bijna nooit wat ik schrijven moet.
Vaak is het wel zo, dat ik maar met een gedachteloos iets begin
en dan komt de inspiratie vanzelf wel. Deze keer had ik absoluut
geen idee, waar ik het over zou moeten hebben. Wel drie keer ben ik aan
het stukje begonnen en even zovele keren is het me niet gelukt om iets
op papier te krijgen.
Ik was al bijna zo ver om Joke te zeggen, dat er deze maand niets uit
mijn pen zou komen. Maar toen zag ik in een televisieprogramma breinspecialist Erik Scherder aan het woord komen en persoonlijk ben ik een
groot bewondereraar van
hem. Niet alleen vanwege
zijn kennis, maar ook om
zijn manier van presenteren.
Ik heb daarom even aandachtig naar hem geluisterd. Hij
liet in een curve zien, dat als
mensen zich inzetten voor
iets of intensief bezig zijn
met bijvoorbeeld een hobby,
ze dan geestelijk stukken
gezonder zijn dan anderen.
Dat houdt dus in dat de
leden van de SGD er geestelijk beter aan toe zijn, dan zij
die geen hobby hebben.
Daarnaast is het blijkbaar zo
dat een positieve geestelijke
instelling ook de lichamelijke gezondheid bevordert.
Wat deze stelling voor onze SGD-leden inhoudt moge dus duidelijk
zijn. Bezig zijn met je filmhobby is goed voor je algehele gezondheid.
Mocht je om de één of andere reden niet veel aan het filmen doen of
toekomen, dan spoort deze instelling je wellicht aan tot (nog) meer
filmactiviteiten.
!

o de kop is er af, schreef onze secretaris in de Explicateur van
deze maand. Ja de kop is er af, we gaan weer in ons stramien
lopen met vanavond dan Werkgroep Film, een avond van en met
Leen Vos voor de leden van onze club. Zo de eerste zin staat er
weer op na ons zomerreces en weer de start van een nieuw seizoen.
Chris opent traditiegetrouw de avond, hij was kort van stof. Er waren
geen mededelingen dus kon het stokje, in dit geval de microfoon, snel
overgedragen worden aan Leen.
Er waren weer de nodige usb-sticks met films meegebracht en nu
denk je, dat het na de vakantie wel vakantiefilms zullen zijn. Dus niet.
Henk Nieboer gaf de aftrap. Nu zijn we altijd van Henk gewend, dat hij
ons meeneemt naar van die kunstzinnige oorden, museums en dergelijke
maar nu eens niet. Ja, hij heeft nog een afwijking: zwanen. We zien een
film, geschoten langs de Overkampweg over een zwanenechtpaar, dat
een aantal jonge zwaantjes op deze aardkloot zet en al rap in het water
lieten drijven, zwemmen of peddelen. Leen werd vrolijk bij het zien van
de beelden, maar springers, dat is voor Leen toch wel een onderwerp.
Samen kunnen Leen en ik daar lekker over discussiëren. Springers.
Voor mij is het simpel: als het functioneel is, ach. Het werd dus een
kleine discussie, voor een antwoord ben ik even gaan
googelen en kwam het volgende tegen:
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< Vermijd bij overgangen springende beelden (op
het onderwerp), maar ook springende achtergronden.
< Let erop, dat de beelden in de juiste (voor een
kijker logische) context staan.
< Verwar de kijker niet met verkeerde bewegingsrichtingen (zoals over de as gaan).
Alles stond tegen dezelfde achtergrond. Er zaten
geen storende overgangen in en het was logisch
gemonteerd. Leen en ik kunnen hierover weer eens een boompje opzetten.

Henk had nog een zwanenfilm: Nieuw leven in Dubbelmondepark,
volgens hem een ander zwanenechtpaar met jongen. Nou voor mij zijn
ze allemaal wit, de zwanen dan. Het is een ander soort film en iets anders gemonteerd, echter zonder voice-over en dat miste ik persoonlijk.
Ik kan me wel vinden in Henk zijn argument, want in de eerste film was
al een hoop verteld. Je moet echter de films los van elkaar zien en dan
brengt die voice-over hem toch naar een hoger niveau.
We gaan verder met De Stoel van Joke de Graaf, volgens haar Jan
was de titel verkeerd hij moest eigenlijk ‘Loon naar Werken’ heten. We
zien in een gescande super 8-film hoe Jan de Graaf een opblaasbare
stoel probeert te plakken. Het plakken lukte geloof ik wel en wie zit er
dan op?
Na de pauze Granada van Leen Vos. Granada met het alom bekende
Alhambra. Ondanks dat Leen zich niet kon vinden met de stad Granada
waren er toch nog enkele shots in de film te zien. Een korte vakantie
impressie met beelden van een bruisende stad en een processie, zonder
rups natuurlijk.
De Feuillefilm werd nog even aangehaald, de start is gemaakt en kan
overgedragen worden aan de volgende groep, elke groep krijgt twee
maanden te tijd om een vervolg te maken met of zonder de acteurs uit
het begin.
Slot Zeist van Henk Nieboer is weer een vertrouwde productie van
Henk. Hij neemt ons mee met een rondleiding door het slot langs diverse kunstwerken. Nu was ik in mijn werkse leven ook altijd bezig met
kunstwerken, maar dat ik die in Slot Zeist tegen zou komen, denk het
niet. Henk gooit in zijn uitleg al de namen van de kunstenaars eruit alsof
hij ze persoonlijk kent of zouden deze nou Henk kennen? In de toelichting van Henk gaf hij aan wat je altijd moet doen bij het maken van een
filmproductie, zoals onderzoek, rechercheren, zeg maar uitvloeien waar
je het over hebt.
Met Gibraltar van Leen Vos werd de laatste film van leden vertoond.
Gibraltar is bij ons allen bekend als het Britse overzees gebied tegen
Spanje aan, ook hier worden we in een korte film meegenomen en uiteindelijk komen we bij de apen. Als ik die film zou monteren zette ik
zeker onder het stuk van die apen de conference van Harrie Jekkers: De
Apenrots. Maar ja, dat ben ik.
Met nog een 10 minuten instructie-video wat uiteindelijk monteren
van een video is, sluiten we de avond af.
!
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KRITIEK
J. van Dalen
Dit gedicht ontving ik via Henny Schepers.
Men moet elk mens eens vragen
Of zij kritiek kunnen verdragen
Zij zullen direct antwoorden, O Ja !
Maar vergeet het maar, kom ze niet te na.
Probeer niets over het gedrag of prestatie te zeggen
Ze zullen het U direct boos weerleggen.
En zonder er verder over na te denken
Het opvatten als hen te willen krenken.
Het schijnt ons mensen te zijn aangeboren
Het eigen gedrag te verklaren als zo te horen.
Hoe ze ook denken of zijn opgevoed
Zoals zij zich gedragen is het alleen maar goed.
Daarom is hiervan dan ook de moraal
Eigenwijs zijn we toch allemaal.
We kunnen het dus moeilijk accepteren
Als ze ons gedrag of mening bekritiseren.
Zo is het, want hierover heb ik goed nagedacht
Geen kritiek dus, ik heb tenslotte de WIJSHEID in pacht.
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NAAR DE BALKAN
10 september 2019
Joke de Graaf

Thuis de Griekse sfeer proeven?
Of gewoon geen zin om eten te koken?

Kom dan naar hét

Griekse eethuis en afhaalcentrum
van Zwijndrecht!

DE GRIEK

Slechts één telefoontje
en uw maaltijd staat
binnen 20 minuten klaar.

Volop gratis parkeren
voor de deur

U vindt ons op:
Frits Vogelstraat 2
3333 BC Zwijndrecht

Tel.: 078 - 619 04 99
Fax: 078 - 619 04 98
9

anavond worden we door meester Henk Nieboer door de Balkan
geleid. Om er wat extra sfeer aan te geven staan op een tafel
onder het projectiescherm hapjes uit die streken klaar. Rechts
van het scherm zien we
een blinde landkaart van het
oude Joegoslavië en de landen
eromheen. De schrik slaat menigeen om het hart. Worden we
straks overhoord om te kijken
of we de diverse plaatsen nog
weten te liggen?
Niets is minder waar. Natuurlijk weet de meester van
alles te vertellen over de diverse landen, die ontstaan zijn uit
het Joegoslavië van Tito. Met
behulp van een presentatie horen en zien we hoe het vroeger
was en hoe het geëvolueerd is.
We leren over natuurlijke grenzen en gaan terug naar de Moren, waardoor het ineens logisch wordt, dat er in bepaalde streken ook nu nog veel moslims wonen.
Na de aardrijkskundelessen gaan we
naar zijn films over De ziel van de Balkan. De reeks is opgedeeld in acht delen,
die ontstaan zijn uit een reis van Henk en
Hetty in 2018. Nee, hun deux chevaux uit
de grijze oudheid bestaat niet meer. Dit
keer reizen ze in een kleine groep met een
busje en gids/chauffeur. Na iedere film is
er gelegenheid om er heel kort over te praten.
De reis begint in Slovenië en via de daarop volgende films komen we
in Kroatië en vervolgens in Bosnië en Herzegovina. Kroatië heeft een
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wat vreemde vorm, zo langgerekt langs de kust. Bosnië en Herzegovina
is bij ons wel bekend vanwege de trieste oorlogsconflicten, waarbij onze
Nederlandse militairen betrokken raakten.
Na nog even een uitstapje in Dubrovnik vervolgen we de reis naar
Montenegro. We zien beelden uit het jongste land van Europa, namelijk
Kosovo. Het land ontstond in 2008. We trekken verder naar Servië en
eindigen in Noord Macedonië.
Bij deze laatste republiek krijgen we uiteraard informatie
over de toevoeging ‘Noord’ en
de strijd over de naam met de
Grieken. De namen van grote
ges chi edeni s hel den al s
Alexander de Grote worden
wijselijk omzeild. Zijn standbeeld staat in Skopje, maar
wordt dan Strijder te paard
genoemd. Het standbeeld van
zijn vader wordt Ruiter te voet
genoemd. Dit alles om een conflict met de Grieken te voorkomen. Na
de zware aardbeving van 1963 is de stad weer helemaal opgebouwd en
daarbij werden de standbeelden niet geschuwd. Op ieder plein schijnt er wel een
kunstwerk te staan. Ze lijken vaak oud,
maar zijn vrij recent gebouwd. Skopje is
de geboorteplaats van Moeder Teresa. Ze
kreeg tijdens haar leven veel lof, maar
later ook heel veel kritiek. Ook voor haar
is er een standbeeld.
Die kunst - u kent Henk - komen we
bij alle landen tegen. Ook andere bezienswaardigheden als de grotten worden
natuurlijk niet vergeten.
En je bent Nederlander of niet, dan sta
je natuurlijk ook even stil bij onze eigen
klassiekers. Van de schrijver - ken uw
klassiekers - A. den Doolaard vinden we
een standbeeld in Ohrid. Ook is er een plein naar hem genoemd. Met
zijn roman De bruiloft der zeven zigeuners uit 1939 zette hij Ohrid voor

de Nederlandse toeristen op de kaart. Op het hoogtepunt waren dat er
50.000 per jaar.
Over toeristen gesproken. Een
plaats als Dubrovnik is vanwege de
drukte ook geen plezier om in het
hoogseizoen te bezoeken. Er is veel
te zien, maar dan struikel je over de
toeristen. Iets filmen of fotograferen
zonder een toerist in beeld is dan bijna niet mogelijk.
We kennen het goede fotografische oog van Henk, waardoor we
mooie beelden zien. Door de informatie erbij is het een hele leuke
avond geworden.
En de hapjes? Ik heb gezorgd voor
æevapèiæi, bouikos, ajvar, olijven en
tomaatjes (uit eigen tuin) met geitenkaas. Het was schoon op aan het einde van de pauze. Het barpersoneel
klaagde, dat er zo weinig gedronken
is, dus een volgende keer moeten er
hapjes komen, die de dorst wat meer opwekken.
O ja, en hebben jullie de schermpresentatie via een afbeelding van ons aller
Ruud gemist? Hij was er wel, maar Henk
had de afbeelding, die hij
aan Ruud gaf, in een te
hoge resolutie opgeslagen
en dat slikte de mediaplayer niet. Of
slikken misschien wel,
maar het wilde
er niet uit komen in ieder
geval.
Henk heeft
zelf aangeboden deze
avond te verzorgen. Schroom niet om
je aan te melden, als je denkt ook een avond te kunnen verzorgen. Als
het in het programma past, dan zullen we er zeker wat mee doen. Henk
bedankt voor deze avond.
!
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VIDEO-UPDATE

WERKGROEP COMPUTER

Joke de Graaf

17 september 2019
Joke de Graaf

et leek erop, dat 4K de nieuwe trend van video zou worden,
maar inmiddels is er ook 6K en ook 8K wordt al overal aangeboden. Heeft een video-amateur dit allemaal nodig? Natuurlijk
willen we mooie scherpe beelden. Als we nu onze oude DV- of
(S)VHS beelden zien, dan lijkt het toen toch maar behelpen geweest te
zijn. Om met de tijd mee te gaan kun je het wel aardig oppimpen, maar
toch.
Zelfs voor 4K is veel apparatuur nog niet aangepast en je kunt je
afvragen, wat voor opbrengst het in de huiskamer heeft. TV-uitzendingen vinden ook zelden in die range plaats.
Slimme trucs zorgen ervoor, dat de beelden
opgekrikt worden. Dat dan weer wel.
Dan het kostenplaatje? Moet je als videomaker almaar blijven investeren in weer nieuwe apparatuur, met nog meer mogelijkheden
voor nog mooiere beelden? Of moet je misschien denken aan die net weer wat ‘verouderde’ apparatuur, die door al deze nieuwigheden goedkoper aangeboden
wordt? Dat wordt dan wel weer aantrekkelijk.
Ooit was een familielid van mij in een winkel om een nieuwe tv te
kopen. De verkoper wist van alles aan te prijzen. Het ene toestel was
nog geavanceerder dan de andere. Natuurlijk zat aan dat alles ook een
prijskaartje vast. Toen de verkoper zijn pleidooi af had, vroeg ze: “Krijgen we dan ook betere programma’s?” Dat kan je natuurlijk ook vertalen naar ons filmgebeuren. Gaan we door al die nog geavanceerdere
apparatuur ook betere films maken?
Een film, ook een amateurfilm, moet blijven boeien om de kijker vast
te houden en dat lukt je niet alleen door dure apparatuur, die dat nog
mooiere plaatje weet te maken.
Blijf creatief met de mogelijkheden, die je hebt. Heb je een portemonnee om steeds de nieuwste trend te blijven volgen? Wel, niemand
zal je tegenhouden, maar ik zal niet met andere ogen naar juist die films
kijken.
Het enthousiasme om te filmen, dat wil ik terug zien in de film die
ik voorgeschoteld krijg.
!

an Smeets en Ben van der Stigchel staan al vroeg in de startblokken
om onze kennis voor videomontage op te krikken. Na de openingswoorden brengt Leen Vos een en ander over de nieuwe feuillefilm.
Dat komt goed uit, want er zijn wat problemen met de nieuwe computer. Er wil geen beeld op het projectiescherm verschijnen. Het bestuur
heeft deze zomer in de bloedhitte een begin voor de feuillefilm gemaakt.
Er zijn een viertal kartrekkers, die met een groep de vervolgen zullen
maken. Ton Gijselhart is de eerste in deze rij. Hij wil per 1 oktober
starten en verzoekt belangstellenden om zich voor die tijd bij hem aan
te melden. Elders in deze Explicateur vind je meer informatie over de
feuillefilm.
Over naar de broodnodige montagekennis. Ben zit gereed om zijn
uitleg te geven. Er is slechts een vraag en die gaat over Premiere, dus
dat schuiven we even door tot Jan begint.
Ben heeft voor een nieuwe opzet gekozen. De tekst van zijn uitleg
komt rechts van het Studioscherm te staan, zodat je helemaal mee kan
gaan in de uitleg. De aanwezigen zijn er blij mee. Ben geeft aan in de
nabije toekomst ook Photoshop wat
meer te willen belichten.
Eerst wat uitleg over het gebruik
van foto’s van internet in je montage. Zorg er hierbij voor, dat de resolutie niet te laag is. We zien hoe
we dat kunnen vermijden.
Ben kijkt regelmatig tv, zoals
wij allemaal. Maar, zoals jullie
waarschijnlijk wel bekend, kunnen wij filmers niet meer ‘normaal’ tv
kijken. We zien fouten, kleuren, die niet kloppen, maar ook effecten, die
je misschien zelf wel eens kunt gebruiken. Ben gaat dan achter de computer zitten om te kijken of hij zo’n effect ook kan bewerkstelligen.
Voor vanavond laat hij ons het in beeld komen van een paar tekstbalken
zien met wat ‘franje’ daaromheen.
Door de interactie met de zaal is het al snel pauze, waarin we op een
andere manier over onze hobby blijven communiceren.
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Na de pauze mag Jan aan de gang. Hij laat ons zien, hoe Multicam
in Premiere CC werkt. Niks meer scènes onder elkaar op de tijdlijn
zetten voor je in het Multicamvenster kan bewerken. We kunnen gewoon vanuit het importvenster de clips selecteren, inclusief een audioclip. Geef aan welke je voorkeur heeft en van daaruit kun je gaan werken. Het programma zorgt meteen voor de broodnodige synchronisatie.
In het Multicamvenster werk je vervolgens als vanouds. Wel kun je nu
zoveel camera’s tegelijk gebruiken als je wilt. Of het bij 20 camera’s
o.i.d. nog gemakkelijk werken is, vraag ik me af, maar goed. Ook in
Pinnacle Studio is het nu mogelijk en wel vanaf versie 19.
Door een paar leden wordt het nut van een dergelijke montagetruc
aangekaart. Dat is natuurlijk voor ieder verschillend. Je kan dan ook
zeggen, dat sommigen voldoende hebben aan de meest simpele montageprogramma’s, omdat ze meer toch niet gebruiken. Ikzelf heb het nut en
het gemak hiervan zeker ervaren.
Helaas kregen we te maken met een paar vastlopers op de computer.
Dat bleek achteraf niet helemaal onlogisch. Bij complexe handelingen,
die veel van de computer vergen, moet je natuurlijk nooit werken vanaf
een usb-stick, of losse schijf.
De vraag, die gesteld is, betrof een oud fenomeen. Na renderen gaat
de cursor terug naar het begin en begint met afspelen. We hebben het
vinkje bij de voorkeuren weer aangegeven, waarmee je het voorkomen
kan.
Daarnaast is er nog druk gesproken over de invulling van deze avonden in de toekomst en is de oude pc in de aanbieding. Jan zoekt de specificaties nog even op.
De avond lijkt alweer te kort. Tevreden gaan we weer naar huis. !

FEUILLEFILM
Leen Vos

Noot:
Met het gereedmaken van deze Explicateur gebeurde er iets met een
afbeelding van internet. Het deed me meteen denken aan de opmerking
van Jaap naar aanleiding van de uitleg over het zoeken naar een afbeelding met een hogere resolutie. Het plaatje, dat ik gedownlooad had,
beloofde 1200 x 300 pixels te bevatten. Het waren er in werkelijkheid
slechts 450 x 124. Maar .. ik heb de oplossing gevonden. Download niet
door te dubbelklikken op de afbeelding, maar open de afbeelding in het
voorbeeldvenster. Van daaruit krijg je een keurige afbeelding met de
beloofde resolutie.
Dat wilde ik jullie toch niet onthouden.
!

l eerder is er over gesproken op de clubavonden, de feuillefilm.
Het bestuur heeft een aanzet gemaakt voor de film. Het is alweer
enige tijd geleden, maar nu is het dan zover. Als bestuur hebben
we een verhaaltje bedacht en verfilmd met een open einde. De
volgende groep mag daar op aansluiten en ook weer met een open einde
eindigen, zodat de volgende groep daarmee aan de gang kan gaan. Er
worden vier groepen gevormd om aan de slag te gaan. Er zijn vier leden,
die zich spontaan aangemeld hebben om onder hun ‘leiding’ de kar te
trekken door
1.
een groep medewerkers te krijgen
2.
een verhaal te bedenken
3.
te gaan filmen en monteren
Elk van de vier kartrekkers gaat dus zelf de groepjes vormen. Als er
leden zijn, die op voorhand al zeggen: “Ik wil met die of die meewerken”, dat kan natuurlijk ook. De kartrekkers zijn:
Gérard Wagemakers
Ton Gijselhart
Ria Wemelsfelder
Ben Kleinjan
Het kan zijn, dat je al benaderd bent door een van de kartrekkers, dan is
dat natuurlijk al geregeld. Het kan ook zijn, dat je bij meerdere groepen
wilt aansluiten. Ook dat kan natuurlijk. Het werken in groepjes heeft
o.a. de volgende voordelen:
1.
je bent bezig met je hobby
2.
je werkt met meerdere mensen, die hun eigen inbreng hebben.
Daar kan je van leren en anderen kunnen van jouw inbreng
leren
3.
je leert elkaar als persoon beter kennen
4.
het is gewoon leuk en leerzaam om met elkaar te werken
5.
vul maar in ....
Op de avond van 17 september gaf Ton Gijselhart te kennen als eerste
te willen beginnen.
De voortgang van het geheel zal door mij worden bijgehouden en ik
zal daar in de Explicateur melding van doen. Langs deze weg vraag ik
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m per groep een stukje te schrijven voor de Explicateur over de samenwerking, problemen, leerproces, enz. enz. Ik ben vol verwachting wat
er gaat gebeuren.
!
Noot van de redactie:
1. Ton heeft inmiddels de usb-stick met het begin gekregen. Hij wil
natuurlijk snel beginnen, maar daarvoor heeft hij wel een groep om
zich heen nodig. Liefhebbers om mee te doen - en die zijn er natuurlijk - kunnen zich bij hem aanmelden Vooral doen!!!
2. Eerder hebben we afgesproken, dat er bij elke groep iemand van het
bestuur mee zal draaien. Dat idee hebben we losgelaten.
3. Bij de vorige feuillefilm zijn er door een groepje kosten gemaakt voor
historische kostuums en pruiken. Die kosten zijn toen onder de makers van die groep verdeeld. Het heeft de club ook twee pruiken opgeleverd, die voor een film gebruikt kunnen. Met de ledenvergadering is afgesproken, dat dergelijke kosten, natuurlijk in alle redelijkheid en in overleg, door de club gedragen zullen worden.
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AUDIO EN VIDEO
Jan Smeets
k heb in voorgaande Explicateurs van onze club meerdere malen iets
geplaatst over audio. Op de laatste computeravond heb ik de vraag
gesteld “wat willen jullie nu eens belicht
hebben?” Dat heb ik geweten. De meeste
behoefte gaat wel naar een voor mij geliefd
onderwerp in een videofilm, naast het beeld
is dit voor mij de derde dimensie. Ik hoorde
op de betreffende avond wel iemand roepen
“Geluid dat is toch niet belangrijk”, nou daar
zijn de meningen toch flink over verdeeld.
Een steengoede video met slecht geluid blijft nog steeds een slechte
video.
Dialogen, muziek en geluidseffecten bepalen in grote mate hoe filmbeelden worden geïnterpreteerd en gewaardeerd. Prachtige beelden
zonder het juiste geluid of erger nog met kwalitatief slecht geluid leveren slechte films op. Er wordt weleens gezegd, dat dit “amateuristische
films zijn”, maar die amateur kan tegenwoordig met de juiste inspanning een redelijke benadering produceren. Dan vraag ik me af: als je als
hobbyist een dijk van een productie neerzet in beeld en geluid is het dan
een video van een hobbyist of ben je een ……….
Reden genoeg voor een video-editor, amateur of hobbyist, om zich
te verdiepen in de middelen, die montagesoftware biedt om de derde
dimensie van film tot leven te roepen.
Stel je het volgende voor. Het is nacht. We zien een mooie vrouw op
de sofa liggen in een verlaten landhuis. De regen klettert tegen de ramen
en donderslagen van de bliksem dreunen over de speakers en subwoofer.
Terwijl de camera inzoomt op de slapende vrouw horen we het geluid
van schuifelende voetstappen, gerinkel van glas en een krakende deur,
die langzaam opengaat. Zou je verrast zijn als je in de volgende beelden
ziet dat een lachende man de kamer betreedt, hoempapa muziek opzet
en vervolgens gaat dansen met de vrouw? Waarschijnlijk wel. Waarom?
Omdat het geluid het onderbewustzijn heeft geprikkeld. En dat onderbewustzijn associeert dit geluid met iets onheilspellend.
Een beeld zegt weliswaar meer dan duizend woorden. Maar om dit
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beeld tot leven te roepen of in perspectief te plaatsen maken we gebruik
van muziek of geluidseffecten. Zijn deze juist gekozen, dan kunnen we
de spanning verder opbouwen, gebeurtenissen benadrukken en de emotionele impact vergroten. Het hiervoor beschreven voorbeeld vind je
natuurlijk alleen in speelfilms. Wat niet wil zeggen dat in het soort films
dat wij maken geluid niet belangrijk is. Geluid is altijd belangrijk!
Onbekend maakt onbemind
Het werken met geluid in film is voor veel
filmmakers of video-editors nog steeds onbekend terrein, of het nou die amateurs,
hobbyisten of weet ik wat zijn. Bij de grote
jongens heb je voor elke bewerking wel een
‘mannetje’, vandaar die ellenlange aftitelingen in een film. Van oudsher zijn er speciale audio-editors die dit gedeelte van de montage op zich nemen. Zij
gaan aan de slag met de afgemonteerde videobeelden om het geluid te
verbeteren en geluidseffecten toe te voegen. De laatste jaren verschijnen
er in videobewerkingssoftware steeds meer middelen voor de videoeditor om zelf aan de slag te gaan met geluid. Instappakketten bieden al
meerdere audio-sporen en een legio aan geluidseffecten terwijl de meeste professionele pakketten al complete oplossingen bieden voor het
nabewerken en masteren van geluid.
Dit was kort en in ieder geval de eerste van een serie welke ik in ons
clubblad weer ga presenteren. Het volgende artikel zal gaan over microfoons en heb je na het lezen van dit artikel vragen of voorstellen: mail
het mij of spreek me daarop aan. Een ding vind ik wel, een avond besteden aan geluid vind ik niet alleen de juiste weg om dit onderwerp te
behandelen. Als het op papier staat kun je het ergens opslaan, in een
map doen, zodat je het altijd terug kunt lezen.
Daarnaast is er nogal een verschil in de montage. Ik doe aan audioediten met een daarvoor geschikt programma.
!
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BEZOEK MERWEFILMERS
24 september 2019
Ben Mars
uiten regende het, maar binnen was het gezellig druk. Deze
avond hadden wij bezoek van onze collega videoclub De Merwefilmers uit Gorinchem, die de zorg voor het programma op zich
zullen nemen. Wij kregen een programma, waarop alle films
stonden vermeld, die men deze avond wilden vertonen. Het waren er
heel wat en het was de vraag, of men er in zou kunnen slagen om al het
meegebrachte materiaal te vertonen. Daarom ging men direct aan de
slag. Het gehalte van de films lag hoog en ik zal mijn best doen om van
elk van hen een beknopt verslag te geven:
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Dit museum geeft een getrouw beeld van een Zuiderzeestadje, zoals het
er vroeger moet hebben uitgezien. Wij kregen beelden te zien van smalle kanalen, bootjes, ouderwetse winkeltjes en oude ambachten. De film
vloog voorbij en was prachtig om te zien. Alleen vroeg men zich af, of
er in korte tijd niet te veel onderwerpen werden vertoond.
Proberen
Uit een aantal gereedstaande balken worden met behulp van een
elektrische zaag fraaie beelden van
dieren vervaardigd. Het resultaat
mocht er zijn. Hoe is het mogelijk
om met zulk grof gereedschap zulke mooie producten te maken?
Marcelina en Johan
Een verslag van een trouwdag in de
omgeving van het slot Loevestein.
Aan bijna alles is aandacht besteed, zoals het opmaken van de bruid, de
ontmoeting met de bruidegom, de gezamenlijke autorit en ga zo maar
door. De romantiek straalde er vanaf. Wekt dit tafereel bij sommigen
onder ons geen nostalgische gevoelens op ?
B.B. herbestemming
Het onderwerp is een oude boerderij, waarvan in het begin van de film
een korte historische beschrijving van haar gebouwen wordt gegeven.
Hierbij vertoonde men foto’s van haar inwoners uit lang vervlogen

B

20

tijden. Onlangs is de boerderij verkocht en de nieuwe eigenaar wilde
hieraan een andere bestemming geven. Hiervoor was een grondige verbouwing noodzakelijk. De filmmaker gaf hierover een uitvoerige beschrijving. Kortom, een leerzaam verslag!
Movin out
Een opname van een muziekuitvoering van een
pianoband. Met drie camera’s is er gefilmd.
Het geheel viel op door de grote variatie in de
opgenomen beelden.
Giessen winden
We zien hier een vlak polderlandschap, waarop
een windmolen wordt gebouwd. De bouw van
dit gevaarte wordt uitvoerig gefilmd. Men begint met de aanleg van het fundament en eindigt met de plaatsing van de wieken plus het
draaiend gedeelte, waarin de stroom wordt opgewekt. Al met al is dit een uiterst nauwkeurig
karwei, waarbij groot vakmanschap en ervaring
vereist is.
Klankbelevingsconcert
Met behulp van trommels, koperen en bronzen
vaten, snaarinstrumenten alsmede hout tegen hout, krijgt de kijker een
beeld van de manier, waarop de meest uiteenlopende geluiden kunnen
ontstaan. Deze geluidsvoorbeelden zijn zo indringend, dat het toekijkende publiek hiermee in slaap wordt gebracht. Aan het eind van de film
wordt met behulp van andere geluiden dit publiek weer gewekt. Het lijkt
wel op een soort hypnose!
Extra gym
Het onderwerp in deze film heeft betrekking op gymnastiek aan kinderen met een verstandelijke beperking. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het
ontstaan, opzet en methodes van dergelijke gymlessen. Ook de financiering, die altijd om de hoek komt kijken, wordt niet vergeten.
Lekkere trek
Een prachtig weidelandschap met een vijver, waarin een stel parende
kikkers naar hartenlust bezig zijn. Aan de oever staat een reiger, die
gulzig naar de beestjes staat te kijken. Het lukt haar niet om er een te
verschalken. Zodra de reiger een beweging maakt, dan vluchten de
kikkers weg. Tenslotte beschouwt de reiger het voor gezien en vliegt
met brede vleugelslagen naar een nabijgelegen dak.

Het leven is een schilderij
Een film met prachtige natuuropnamen, opgenomen in een vlak weide
landschap, waaraan Nederland zo rijk is. Hier en daar werden scènes
omlijst om het geheel op een schilderij te doen lijken. Een zangeres
begeleidde een en ander met liederen, die aan de film een passende sfeer
gaven.
Oost west thuis best
De achtergrond wordt ook hier weer gevormd door een weidelandschap,
waarin een zwanenfamilie zich via diverse sloten een weg baant. Vader
zwaan verlaat zijn gezin. De kleine zwanen volgen de moeder. Aan het
eind van de film komt vader terug bij zijn gezin en zwemmen ze met
zijn allen weg, hetgeen de verklaring is voor de titel.
Overloon oorlogsmuseum
Overloon ligt in het
oosten van Brabant,
een streek, waarin
aan het eind van de
oorlog hard werd gevochten. Dit is de
reden, waarom hier
een groot oorlogsmuseum werd opgericht,
dat een grote bekendheid geniet. De film
geeft een duidelijk
overzicht van alle toentertijd gebruikte voertuigen. Ook aan vliegtuigen
en V1 - V2 wapens, waarmee de bombardementen op Londen zijn uitgevoerd is gedacht. Het geheel werd afgewisseld door originele journaalopnames uit die tijd. Hierin was duidelijk te zien hoe een en ander in
werkelijkheid heeft gefunctioneerd.
Schoonhoven
Bijzonder mooie opnames over het historische gedeelte van deze fraaie
stad. Veel indruk maakten de watertoren, waag, stadspoort en niet te
vergeten de pont tussen Schoonhoven en Gelkenes, die een van de toegangswegen tot deze stad vormt. Natuurlijk werd ook de zilverindustrie,
waaraan de stad zijn bloei heeft te danken naar voren gebracht.
The beginning
Ook hier zien we een optreden van een muziek- en dansgroep. De film
begint met een overzicht van de voorbereidingen, die voor zulk een
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voorstelling noodzakelijk zijn. Zelfs aan de opzet van de decors wordt
aandacht besteed. Tenslotte sluit de film af met een officieel optreden.
Zutphen
Wederom een film over
een oud historisch stadje
met een rijk verleden.
Zutphen is immers een
Hanzestad geweest, waarvan de symbolen nog altijd in het stadswapen zijn
te zien. Behalve oude
straatjes en gebouwen
toont de filmmaker het
interieur van een van de
grote kerken. Hierbij wordt de kijker attent gemaakt op het aanwezige
orgel, dat eeuwen oud is en met bijzonder veel vakmanschap is vervaardigd. De film eindigt met een boottochtje door een van de vele grachtjes, die de stad rijk is.
Thiepval memorial
Een van de grootse Frans - Britse oorlogsmonumenten in West Europa.
Het monument bestaat uit een museum en een Franse en een Britse
begraafplaats. De Franse begraafplaatsen zijn te herkennen aan een kruis
en de Britse aan een vlakke steen. Bijzonder indrukwekkend is de grote
toegangspoort, waarvan
een getrouw beeld
wordt gegeven. Op het
terrein zelf staat een
verwijzing naar de slag
bij de Somme, waar
zoveel jonge levens
werden vernietigd.
Voordat we het beseften was het half elf.
Hoewel de Merwefilmers er niet in waren geslaagd om alle films te
vertonen hebben zij ons wel een indruk gegeven van hun kunnen op dit
gebied. De voorzitter dankte de club voor haar bezoek en sprak de hoop
uit om binnen afzienbare tijd naar Gorinchem te kunnen reizen om hen
een staaltje van onze films te laten zien.
Moe van het kijken, maar voldaan keerden wij naar huis.
!

e montage is de laatste fase in een filmproces. Het bedenken van
de film en het schrijven is meestal een eenzame onderneming.
Het schieten van de beelden is een georganiseerde chaos. Het
bewerken van de opnamen, dus de montage, is een contemplatief proces van het kijken naar elk frame, fijnproeven en positioneren tot
je een hapbaar geheel hebt, dat een film genoemd kan worden. Het is
vaak het langste deel van de productie van de film.
Daar zit je dan, opgesloten in je montagekamer, soms maandenlang.
Elk beeld, elk geluid, het moet kloppen. Ben je tevreden over de volgorde, dan ben je er nog niet. Sommige beelden hebben een opkikker nodig
in de vorm van kleurcorrectie, of hier en daar kan het contrast wat verlegd worden. De diepte in de beelden moet wat beter naar voren komen,
dus ga je spelen met de scherptediepte. Misschien heb je nog de mogelijkheid om wat shots te maken, maar is dat niet het geval, dan wil je het
toch oplossen en dan is de computer een toverbox, waarmee je van alles
kunt doen.
Je zult wat effecten nodig hebben, maar niet te veel, want dat haalt
dan weer de aandacht van de essentie van de film weg. Sommigen vinden, dat het gebruik van effecten strikt noodzakelijk is om de film ‘toonbaar’ te maken. Anderen verafschuwen elk effect. Smaken verschillen,
dus moet je in je achterhoofd hebben voor welk publiek je de film
maakt.
Een te vaak onderschat onderdeel moet ook bijgewerkt worden: het
geluid. Voor velen is dit misschien wel het moeilijkste gedeelte van de
film. Het is een kwestie van de juiste muziek vinden en erin durven
knippen, het volume hier en daar aanpassen, kortom er mee te durven
spelen. Mogelijk heb je een voice-over nodig. die moet je schrijven,
denk aan spreektaal! En ... de juiste stem voor de film vinden.
Wat zeker niet vergeten mag worden is het live-geluid. Nee, niet
wegduwen, het maakt je film zo dood. Als ik een waterval zie, dan wil
ik die horen. Als ik in een stille woestijn ben, dan wil ik die stilte proeven. Maar je vindt, dat je livegeluid niet deugt. Heel plausibel. Weg
ermee dan en zoeken naar sfeergeluiden, die er wel bij passen.
Kortom ga er maar aanstaan, met een paar opnamen schieten heb je
nog lang geen film. Maar leeeuuuuk...
!
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MONTEREN
Joke de Graaf

D

VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
e zitten alweer volop in het naseizoen van de club. De avonden worden steeds beter bezocht, omdat ook onze vaste vakantiegangers inmiddels terug zijn. We staan weer klaar om
te filmen, te monteren en nog meer te leren. Laat ook buitenstaanders eens weten, hoe leuk het bij de filmclub is. het warme bad
staat als gebruikelijk voor hen klaar.
Een paar festivals staan op de rol om van te genieten. Kijk ook eens
buiten je comfortzone. In de agenda achterin deze editie vind je festivals
buiten onze club, die je kunt bezoeken of waar je aan deel kunt nemen
(of had kunnen deelnemen, want bij sommigen is de inschrijfdatum al
voorbij).
Over de zieken worden op de clubavonden op de hoogte gebouden.

W

THEMAFESTIVAL
Op 8 oktober gaan we genieten van films over het thema
WATER. Er zijn weer voldoende aanmeldingen om een
avond te vullen. Inschrijven
kan niet meer, sterker nog, de
film dient al ingeleverd te
zijn. Hetgeen, voor zover ik
van onze festivalcoördinator
begrepen heb, ook gebeurd is.
Van een paar personen heb ik gehoord, dat zij met een film bezig zijn,
maar dat het wat dan ook niet gelukt om de film op tijd klaar te krijgen.
Natuurlijk is dat geen reden om de film verder te laten voor wat het is.
Gewoon doorgaan en op een andere clubavond laten zien, of misschien
op de Jaarwedstrijd van 14 december.

nen best wel wat hulp gebruiken vanuit de club. Op de clubavonden
houden we jullie op de hoogte. Henk Nieboer is bereid gevonden om de
interveiws af te nemen bij de makers. Met de bargroep worden afspraken gemaakt betreffende de inwendige mens. Natuurlijk is het weer de
bedoeling, dat over de duur van de dag er wat wisseling in het barpersoneel is. Henny houdt jullie op de hoogte. Ongetwijfeld staat ook nze
projectiegroep weer gereed om voor een vlekkeloze projectie te zorgen.
Om een beeld te krijgen op hoeveel SGD-ers we die kunnen rekenen, is
een inventarisatie noodzakelijk. Via de e-mail is de vraag al gesteld. We
kijken uit naar deze dag.
FEUILLEFILM
Er is weer een nieuwe feuillefilm in de maak. Elders in deze Explicateur
lezen jullie er meer over.
DAGJE UIT
Van onze organisatoren Leen Vos en Jan Smeets hebben we nog geen
update ontvangen.

CLUBINTERLAND
Via de e-mail worden jullie op de hoogte gehouden over dit voor ons
nieuwe festival. De dag wordt gehouden op zondag 3 november. De
aanvangstijd is 10.00 uur. Er zal een flinke volle zaal zijn. En we kun-

CLUBAVONDEN
We beginnen de eerste dag van oktober met de Werkgroep Film onder
leiding van Leen Vos. Een verzoek om films mee te nemen hebben
jullie al ontvangen.
8 oktober: Themafestival Water.
15 oktober: Werkgroep Computer met uitleg van Jan Smeets en Ben van
der Stigchel. Vragen zijn als gebruikelijk welkom.
Op 22 oktober komt Rob Taihutu van Rotronica weer eens een avond
bij ons verzorgen. We duiken die avond in de functies van de camera.
29 oktober: Werkgroep Film.
Zondag 3 november: Clubinterland. Aanvang 10.00 uur.
Op 5 november buigen we ons over de themafilms. Deze nabespreking
wordt geleid door Jan Smeets en Chris Schepers.
12 november: Werkgroep Computer.
Het duo Jan Smeets en Chris Schepers verzorgen ook de avond van twee
leden. Daarvoor duiken ze in ons filmarchief.
26 november: Werkgroep Film.
Voor 3 december hebben we eens wat nieuws bedacht. Maak voor deze
avond een filmpje met een decembergroet. Het moet iedereen toch wel
lukken om iets leuks te bedenken.
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10 december: Werkgroep Computer.
Zaterdag 14 december: Jaarwedstrijd.
RTV DORDRECHT
SGD-films zijn maandelijks op RTV Dordrecht te zien. De uitzendtijden
zijn: eerste dinsdag van de maand na het journaal van 18.00 uur met
herhalingen tot woensdag 12.00 uur en de daarop volgende zondag van
18.00 uur tot maandag 18.00 uur.
1 en 6/7 oktober - Beeldentuin achter de Westduinen
Op de landenavond van 2019 zagen we films over Nederland. Deze film
was een van de inzendingen van Henk Nieboer. We volgen het bezoek
van hem en Netty aan de beeldentuin in Ouddorp. We zien van de vele
sculpturen ook exemplaren van Dordtse kunstenaars, zoals Margreet
Huisman. Dat is niet zo vreemd, want de tuin is een initiatief van Oud
Dordtenaren Stasja Goedbloed en Arthur Broek. Op de website lezen
we: “De tuin, de beelden, het omringende duinlandschap en de nabijheid
van de zee vormen samen een bijzondere en poëtische plek, die mee
verandert op de golfslag van de seizoenen.” We laten ons er graag in
meezuigen.
5 en 10/11 november - Sint Petersburg
Op het Vakantiefilmfestival van 19 maart 2019 kon Leen Vos de tweede
prijs in ontvangst nemen. In de Explicateur schrijft Ben Mars: “Leen en
Tineke hebben afgelopen zomer een cruise gemaakt met als hoogtepunt
een bezoek aan de stad St. Petersburg. Via haar buitenwijken, die nog
uit de Sovjetperiode stammen en opvallen door haar smakeloze betonmassa’s komen we in het centrum. Als hoogtepunt besteedt de film
aandacht aan het nationaal museum Hermitage, waarin tienduizenden
kunstwerken vallen te bewonderen.”
!

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
1 oktober

Werkgroep Film

8 oktober

THEMAFESTIVAL WATER

15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november

Werkgroep Computer
Spreker Rob Taihutu
Werkgroep Film
Nabespreking Themafilms o.l.v. Jan Smeets en Chris Schepers
Werkgroep Computer

ANDERE ACTIVITEITEN
6 oktober
3 november
8 - 10 november

8 december

11e Nationaal Speelfilmfestival in Sneek. Informatie op
http://www.videoclub-windjammer.nl
CLUBINTERLAND 2019 in de clublocatie van de SGD
Breedbeeldfilmfestival Filmgala in De Studio, Maarschalk
Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen. Info
https://breedbeeld.org/diensten/wedstrijden/breedbeeld-kort
filmfestival-2
20e Filmfestival De Ronde Venen Open. Informatie op
www.videoclubderondevenen.com

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
4 Cave Michel
achterzijde buiten - Mythos
9 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 17 Rotronica
Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 1 november 2019
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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