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VAN DE REDACTIE

VERSLAG CLUBAVOND

Joke de Graaf

3 maart 2020
Ben Mars

n deze tijden van corona, besmetting en kwetsbare groepen ligt de
halve wereld plat en ook de videogroepen hebben hun deuren gesloten. Op dit moment is er nog voldoende kopij om een Explicateur te
vullen, maar de komende maanden zal dat moeilijker worden. Wellicht schorten we de verslaggeving via de Explicateur op tot er weer
groepsactiviteiten mogelijk zijn. Wel hebben we besloten deze editie
uitsluitend digitaal te verspreiden, omdat het zonder clubavonden logistiek de nodige problemen geeft. Zij, die toch liever een afgedrukt exemplaar willen, kunnen dat kenbaar maken bij de redactrice en dan wordt
er alsnog voor gezorgd.
Van een paar clubavonden zijn nog verslagen ontvangen en ook zijn
er wat artikelen betreffende de filmerij, die ook in tijden van niet op pad
kunnen gaan aandacht verdienen. Vervelen is vooralsnog niet nodig. Je
kunt nog altijd met je geschoten materiaal aan de gang om te monteren
of te hermonteren. Nieuwe opnamen maken wordt wat lastiger en is in
veel gevallen zelfs niet te doen. Geen opnamen? Probeer het animatieprogramma, waar Jan Smeets verderop in deze Explicateur over verhaalt, eens uit. Misschien ontdek je verrassende nieuwe mogelijkheden,
waarvoor je niet de straat op hoeft te gaan.
Ikzelf ben nog nooit zo vroeg in het jaar de hele tuin al rond geweest
om alles te fatsoeneren en in zomerse sferen te brengen. Jan is zelfs
bezig geweest om een nieuwe pergola te plaatsen. Allemaal dingen, die
voorheen nogal eens bleven liggen. De computer staat bij mij op dit
moment op een zeer laag pitje.
Ik heb nog nooit zoveel telefonisch contact gehad met allerlei mensen. Een familielid van ons, die niet zoveel met computers heeft en al
dat soort dingen zeer wonderbaarlijk vindt, is dankzij zijn schoondochter zelfs aan iets als skypen gegaan met zijn tablet. “Ja, we kunnen elkaar nu zien, als we met elkaar praten.” Ook, of misschien juist, in dit
soort tijden gaan er ineens werelden voor sommigen open.
Van het genealogieprogramma My Heritage kreeg ik een gratis tool,
waarbij via het simpelweg indrukken van een knop een zwart-witfoto
omgezet wordt in een kleurenfoto. Nu nog zoiets vinden voor film.
Let goed op jezelf, laat de moed niet zakken en maak er in isolatie
toch het beste van.
!

eze avond krijgen wij bezoek van de videoclub Toverlint uit
Gouda. De club is 60 jaar geleden opgericht en in die tijd heeft
zij een grote ervaring opgebouwd met name
op het gebied van speel-, natuur- en historische films. Na een inleiding door Chris wordt het
woord gegeven aan een der vertegenwoordigers van
Toverlint, waarin deze enige informatie verstrekt
over het functioneren van zijn vereniging.
Men heeft een aantal films meegenomen, die uitmunten door hun vakmanschap en variëteit. Begonnen wordt met een korte introductiefilm, waarin enkele bezienswaardigheden van Gouda worden getoond alsmede de locatie, waarin Toverlint
gewoonlijk haar clubavonden organiseert.
Vervolgens toont men een film met als titel “Dag Menu”. Een klein
gezelschap gaat buitenshuis lunchen. De keus is gevallen op een klein
restaurant. Voor de ingang staat het menu van de dag op een bord aangegeven. Hieronder staat geschreven: “koksmaatje gezocht”. Men doet
zijn / haar bestelling, die door de ober direct aan de keuken wordt doorgegeven. Helaas blijkt er voor één order geen vis meer te zijn. Het aanwezige koksmaatje krijgt de opdracht in de vijver te gaan vissen. Deze
pakt zijn hengel en begeeft zich op weg. Helaas zwemt in de vijver een
haai, die het koksmaatje meesleept en verslindt. Alleen het geraamte van
de jongen wordt op tafel gepresenteerd. Op het bord schrijft de kok een
“s” achter “koksmaatje”, dus koksmaatjes gezocht. Ondanks de lugubere
inhoud en cynisme is het geheel met een sausje humor bedekt.
Hierna komt een enigszins sombere film over een depressieve vrouw
tezamen met de man, die haar verzorgt. Voortdurend horen wij als geruststelling “komt goed”. Het komt echter niet goed. Aan het einde van
de film sterven beide, maar op een heel andere wijze, dan zij hadden
gedacht. Een treurig verhaal.
De volgende film “een kosterlijke ontdekking” (ontdekking door de
koster) geeft ons een goed zicht op het interieur van de St. Janskerk in
Gouda. Het geheel is verweven in een verhaal. Na diepgaand onderzoek
door de koster is namelijk gebleken, dat een van de schilderijen, die hier
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vroeger is gemaakt zich thans in Australië bevindt. De achtergebleven
stukken in deze kerk hebben niet allen meer de natuurlijke kleur van
vroeger. In de film zien we een schilder, die een en ander kopieert in de
natuurlijke kleuren, zoals deze op het
ogenblik zijn te zien. De koster geeft
informatie aan de schilder. Graag zou
hij het schilderij uit Australië weer
terug ontvangen, waarvoor een sponsoring op poten moet worden gezet.
Het bier is op: man komt thuis,
wil een biertje hebben en vindt niets
in de koelkast. Man boos, vrouw
stuurt hem naar de supermarkt en
vraagt hem om ook zes eieren te kopen. In de supermarkt werpt de man
een blik op de eieren. Er zijn er echter meer dan zes in de afzonderlijke
verpakkingen. Man gaat verder en
doet zijn boodschappen. Hij komt thuis met zes kratten bier in plaats
van zes eieren. Vrouw boos, waarvoor is dat nu nodig?
In de film Antartica wordt een bootreis beschreven vanaf het zuidelijkste puntje van Amerika naar Antarctica en met name de eilanden, die
zich voor de kust van het poolcontent uitstrekken. Schitterende natuuropnamen geven ons een indruk van bergachtige landschappen met dode
vulkanen, grote kolonies pinguïns en verlaten nederzettingen, die vroeger als technische posten hebben gediend. Dit alles is overdekt met
dikke lagen ijs en sneeuw. Kortom, het is alsof je er zelf rondreist!
Een gewezen architect houdt zich bezig met tekenen. In zijn film “Was getekend” laat hij de diverse
perioden zien, die hij voor wat betreft tekenen en
schilderen heeft doorgemaakt. We beginnen met zijn
vak het tekenen van huizen. Dit ontwikkelt zich
langzaam in portrettekenen, het tekenen en schilderen van landschappen en uiteindelijk in surrealistische stukken. Dit heeft al een zodanig peil bereikt,
dat de tekenaar / schilder voor een vakantie dikwijls
zijn schetsboek in plaats van een camera meeneemt.
Dag Mam is een humoristische film, waarin een jonge man door een
oudere vrouw om de tuin wordt geleid en haar aankopen in de super-

markt voor zijn rekening kan nemen. Dit is een bekend verhaal, dat toch
op een originele wijze grappig wordt weergegeven.
De film “Erasmus” is een
historische film, waarin men
zich afvraagt, of Erasmus in
Rotterdam of in Gouda is
geboren. Een standbeeld in
Rotterdam verandert in de
levende mens Erasmus, die
met een voorbijganger naar
Gouda rijdt. Daar bezoekt
hij de nog bestaande historische gebouwen, waarmee hij
in zijn vroege jeugd te maken heeft gehad. Hiermee
wordt de kijker op een levendige manier geplaatst in het historisch centrum van deze stad. Helaas wordt geen antwoord gegeven op de vraag
of Erasmus een Rotterdammer of een Gouwenaar is. Aan het eind van
de film verandert hij weer in een beeld.
In “Waterbeheer” krijgen we een goed geslaagde beschrijving te zien
van de waterhuishouding in Gouda vanaf de 17e eeuw. Met behulp van
kaarten en afbeeldingen
van de nog werkende gemalen en oude filmopnamen krijgen wij een helder idee van alle ontwikkelingen op dit gebied en
de problemen, die men
heeft moeten oplossen om
er voor te zorgen, dat de
inwoners van Gouda droge voeten blijven houden.
In “45 jaar getrouwd” zien we een echtpaar, dat voor haar 45-jarig
huwelijksfeest staat en onderling bespreekt hoe zij dit zullen vieren. De
man komt op de gedachte om naar een eiland te gaan. “Maar wat doen
we dan op ons 50 jarig huwelijksfeest?” vraagt de vrouw. “Dan haal ik
je daar weer op”, zo antwoordt de man. Werkelijk een staaltje van bijtende humor.
Als laatste wordt vertoond een film met de titel “Leentje en Bertus”.
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Het verhaal plaatst ons in een woning van een bejaard echtpaar. De
vrouw is ernstig ziek. De man
brengt haar een glaasje oranje
sap. Zij wil dit echter niet
meer drinken en na enige
ogenblikken sterft de vrouw.
De man is buiten zichzelf van
wanhoop en wil niet meer
verder leven. Hij neemt een
glas water, voegt hieraan een
sterk werkend gif toe, drinkt
dit, gaat naast de vrouw liggen en sterft op zijn beurt. Een bijzondere
indrukwekkende en verdrietige film. Geen wonder, dat iedereen met een
brok in zijn keel naar huis ging.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat Toverlint ons deze avond films
heeft laten zien van een hoge kwaliteit, die getuigen van grote professionaliteit en ervaring.
!
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VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers
igenlijk heb ik jullie niets te vertellen. Ja, een goede gezondheid
toewensen is in deze tijd wel bijzonder van toepassing. Maar dat
wens ik onder normale omstandigheden toch al iedereen toe.
Het dagelijkse leven en ritme is door
deze crisisperiode danig verstoord. Ik
weet uiteraard niet, hoe jullie je allemaal voelen, maar ik heb soms het
gevoel, dat ik niet meer weer weet
welke dag het is. Je ijkpunten in de
week vallen helemaal weg, want elke
dag is in principe hetzelfde. Nu er
geen clubavonden meer zijn, merk je
op een gegeven moment toch dat je
ze mist.
Ja en naar buiten gaan om te filmen is er ook niet meer bij. Zelf ben
ik met een filmproject bezig, waar ik
nogal wat research voor moet doen,
maar met mensen gaan praten over
bepaalde onderwerpen is ook een nogal onpersoonlijk iets als je anderhalve meter afstand moet houden.
Om de dagelijkse sleur te
doorbreken ben ik begonnen
om oude door mij gemaakte
films weer eens opnieuw te
bekijken en waar mogelijk
opnieuw te monteren. Helaas
ziet het er niet naar uit, dat
we binnen enkele maanden
elkaar weer kunnen ontmoeten op de club. Gelukkig kunnen we wel telefoneren, dus als er vragen
zijn kunnen die altijd wel door iemand opgelost worden.
Wel allemaal gezond blijven, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten zodra deze nare periode voorbij is.
!
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BEZIG BLIJVEN
Jan Smeets
e beleven nu barre tijden, als filmmaker kan je nu niet zo
makkelijk naar buiten om wat shots te maken. Ook zijn alle
evenementen afgelast, waar je misschien wat beelden wilde
gaan schieten en dan wordt het zoeken naar een alternatief
voor je creativiteit. Zo
hoorde ik wel eens de
kreet om iets te doen
met animatie op de
club. En aangezien we
creatief bezig willen
zijn, is dit wel een mooi alternatief. Je hebt hiervoor wel een programma
nodig, waar dit goed mee kan en het mooie is dat je een van die programma’s gratis kunt downloaden en gebruiken: Blender.
Kijk op Blender.org en download de laatste versie. Ook vind je daar
van alles over dit programma en diverse tutorials. YouTube is er ook
aardig mee bezaaid net als voorbeeldfilms en uitleg. Kijken hoeveel van
ons dit oppakken.
!
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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
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Tel.: 078 - 619 04 99
Fax: 078 - 619 04 98
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l eerder schreef ik eens wat over het gebruik van muziek bij je
film. Een van de zaken die ik schreef ging over het feit, dat de
keuze van muziek een heel persoonlijke is. Wat de een geweldig zal vinden, kan mogelijk
voor de ander juist tegenovergestelde gevoelens oproepen, maar dat
weten we al. Het zoeken naar de
juiste muziek bij je filmbeelden is
soms moeilijk en tijdrovend, maar
wel een heel leuke bezigheid. Tenminste dat vind ik. Je kunt natuurlijk
je favoriete muziek uit de kast halen
en gebruiken, maar let op, jouw muziekkeuze is misschien niet de juiste
muziek om bij je film te gebruiken.
Het is al jaren geleden dat ik er zelf mee de mist in ging en hoop dat
me dat nooit meer zal overkomen. Het allermooiste is natuurlijk, als je
speciaal voor jouw film gecomponeerde muziek kan gebruiken, maar
daar zit nog al een stevig prijskaartje aan vast. Er zijn rechtenvrije muziekstukken, waar je uit kunt putten via internet. Kijk maar eens op de site www.TimJanis.nl en je zal versteld staan, wat daar in
de aanbieding is. Bij twijfel of iets rechtenvrij is, kan je altijd contact opnemen met
Buma/Stemra en krijg je te horen of de te
gebruiken muziek rechtenvrij is.
Soms wordt de te gebruiken muziek je
gewoon op straat in de schoot geworpen. Je
loopt door een straat en daar wordt muziek
geproduceerd door een persoon of een
groepje muzikanten. Ongetwijfeld heeft iedereen dat wel eens mee gemaakt. Geniet
er van en doe er je voordeel mee. Pak je
camera en maak opnamen. Ga aan de slag, zeker als de muziek bij de

totale sfeer past. Zet je camera neer en laat de opname tijdens het hele
muziekstuk doorlopen. Je camera neemt niet alleen beelden op, maar
ook het geluid en daar maken we te weinig gebruik van.
Terwijl de draaiende camera
zijn werk doet, kun je natuurlijk ook beelden opnemen.
Denk aan opnamen van de muziekproducenten en het luisterende publiek, die je later kunt
gebruiken bij de eindmontage.
Neem vooral veel close-ups
van de muzikanten. Nogmaals,
laat je camera gewoon doordraaien. Maak rustige filmopnamen van hetgeen je voorgeschoteld krijgt. Later bij de eindmontage zie je wel wat voor beelden je
kunt gebruiken.
Als het goed is gegaan heb je in ieder geval de muziek opgenomen
en dat was de bedoeling. Als het even kan, maak gebruik van een externe microfoon, dat geeft altijd een beter resultaat als de opnamen van de
microfoon, die op de camera aanwezig is, alhoewel ik moet zeggen dat
die ook steeds betere kwaliteit leveren. Ik werk zelf een Canon-camera
en geloof me, soms is het resultaat gewoon goed en doet niet onder
voor een externe microfoon. Maar die resultaten hebben met veel dingen
te maken, zoals de plaats waar je stond tijdens je opnamen. Was je binnen of buiten aan het werk en heb je veel omgevingsgeluiden.
Vraag voor je opnamen even
toestemming van de muzikanten of
acteurs. Geef een fooitje, dan zal je
niet snel mee maken, dat ze het
niet goed vinden. Probeer zo dicht
mogelijk bij de muzikanten te komen met je camera, het komt ook
de geluidskwaliteit ten goede en
probeer zoveel als mogelijk is omgevingsgeluid te vermijden, zoals
geluiden die omstanders produceren, enz. Als de muzikanten ter plaatse een CD-tje verkopen, met daarop
de door hun geproduceerde muziek, koop die dan. Voor 8 à 10 euro heb
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MUZIEK BIJ JE FILM
Leen Vos

A

je er een en je hebt er later mogelijk plezier van bij de montage, als je
meer muziek nodig zou hebben of dat je eigen opnamen niet aan je eisen
zouden voldoen.
Goed, dan heb je de camera 10 of 15 minuten laten draaien en op
alles goed gelet, maar wat nu? Nou dan ga je b.v. de stad in, bezienswaardigheden bezoeken enz., waar je natuurlijk je video-opnamen van
gaat maken. Dan kom je na je bezoek thuis en ga je de opgenomen beelden omtoveren tot een film en je gaat gebruik maken van de op locatie
opgenomen muziek. Eureka!! Alles op de juiste manier natuurlijk. Met
de combinatie van je beelden en geluid is succes bij je kijker verzekerd.
Probeer het eens uit, ik ben benieuwd naar het resultaat.
!
Noot redactie: Naast alle internetmogelijkheden zijn bij kringloopwinkels zijn voor een prikje cd’s te koop met muziek, die mogelijk geschikt
is voor je film. Enkelen van ons doen er hun voordeel al mee. Misschien
ook een tip voor jou?
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WERKGROEP FILM
10 maart 2020
Jan Smeets
e invloed van het coronavirus begint ook gevolgen te hebben
voor het bezoek van de clubavonden. Hoe moeten we verder
gaan. Je merkt, dat de vraag rondgaat. Inmiddels zijn er al beslissingen op basis van adviezen genomen en worden de clubavonden opgeschort. Dinsdag 10 maart is voorlopig de laatste avond.
Ook deze avond starten we met een gedeeltelijk andere invulling.
Vanaf de Algemene Ledenvergadering heerst er een andere sfeer op
de clubavonden. Je ziet natuurlijk ook, dat er langzamerhand minder
leden aanwezig zijn. Een en ander is inherent aan het slinken van het
ledenaantal, wat een gevolg is van veranderingen in onze hobby. Dit
zien we landelijk. Daarbij speelt onze leeftijd en gezondheid ook een
rol. Maar terug naar deze avond; voorlopig met de invulling van onze
motor Joke de Graaf en ondersteund door mijn persoon.
Na de gebruikelijke start mag Leen
Vos een korte toelichting geven op het
Dagje uit van de
SGD wat gepland
staat voor donderdag
14 mei. Leen en ik
zijn daar mee bezig,
maar houd die dag
voorlopig vrij. In de
Explicateur van december 2019 staat een en ander hierover beschreven. Joke geeft een
korte uitleg over de avondinvulling en doet het verzoek om op elke
werkgroepavond ook de computer beschikbaar te willen hebben. We
kunnen dan makkelijker anticiperen op vragen. Nu is het alleen mondeling.
Van Thijs Volkert kregen we het verzoek om hem te adviseren voor
zijn doelgroepfilm “Kerk Weekend Bruinisse”. Een doelgroepfilm met
een filmisch verslag van dat weekend voor de aanwezige mensen. Daar

D
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bij zijn ook veel mensen, die een bijdrage hebben geleverd aan de Rom
meldammanifestatie in Dubbeldam. Oké, de film was grof gemonteerd
en er moet nog het nodige aan gebeuren. Het is echt finetunen, aan bepaalde knopjes draaien en er zullen wat beelden of shots naar een andere
plaats moeten. Thijs heeft
er wat muziek ondergezet,
waardoor sommige sprekers moeilijk verstaanbaar
zijn. Plaats die muziek
alleen daar waar het nodig
is. Thijs krijgt het advies
om de L- en J-montage
toe te passen voor beeld
en geluid. Ook aan de beeldtaal en het ritme moet hij aandacht besteden.
Tevens komt ook de vraag betreffende het probleem om geschikte ondersteunende muziek te vinden. Ja, dat is en blijft een persoonlijk ding,
maar het is er wel en er blijft altijd de vraag ‘muziek wel of niet’. Op de
volgende Werkgroep Montage gaan we daar een onderdeel aan wagen.
Laatst hadden we een avond van Johan van den Adel over Dynamisch filmen, waarbij massaal het zelfgemaakte
statief werd gekocht. Leen Vos en je hoorde dit
ook bij anderen, had al wat aanpassingen bedacht.
We maken natuurlijk veel gebruik van camera en
statief en als je meerdere camera’s en statieven
hebt, dan is het reuze handig als er ook een snelkoppeling (Quick Release) voor je camera op al
die statieven en camera’s zit, waardoor je makkelijker kunt wisselen. Hierdoor krijg je wel weer
een andere gedachtegang dan de bedenker van dit
product. Hij laat camera en statief aan elkaar in zijn filmtas. Sommigen
van ons willen, dat we onze camera(’s) er snel op kunnen zetten, dus
hoe creatief is dan de filmer. Er kwamen diverse ideeën naar voren. We
zien ter zijner tijd dit allemaal wel eens voorbij komen. Ook wordt nog
gesproken over livegeluid of beter omgevingsgeluid. Hoe pak je dat aan
en/of leg je een en ander vast. Diverse ideeën komen voorbij en met een
voorbeeldfilm laat Leen dit zien.
Ben Mars was weer eens op pad gegaan, als francofiel natuurlijk naar
het noorden van Frankrijk, waar hij een filmisch verslag maakte van zijn
bezoek aan een van de oude Nazi-raketbasis. Van hieruit werd Londen

bestookt in de Tweede Wereldoorlog. We zien in Le Blockhaus d'Éperlecques V1/V2 beelden
met een informatief gehalte en een voice-over,
die feiten hij opleest
zonder rustpunten. De
beelden zijn interessant.
Helaas zit de informatie
op de verkeerde plek.
Het advies aan Ben is,
om de informatie bij de
betreffende beelden te
plaatsen, niet voor te
lezen uit een folder,
maar deze informatie te gebruiken en vervolgens de tekst te herschrijven. Dreun niet alleen feiten op. De kijker raakt zijn interesse kwijt. Na
even wat googelen en je krijgt nog meer informatie.
Henk Nieboer zou Henk Nieboer niet zijn, als hij niet een film heeft
met een actueel onderwerp. Zo zie je maar weer, dat je niet ver hoeft te
zoeken voor een onderwerp om te filmen.
Weer eens een heel
andere film van Henk
is “Hoog water op het
eiland”. De film laat
beelden zien van het
effect van het wassende water op het
eiland van Dordrecht.
Een productie, waarbij opviel dat er een
ander soort muziek
gebruikt is, muziek aansluitend bij de beelden welke ook naar een hoogtepunt voerde, alleen zonde van de ‘clipping’. De muziek wordt wat
overstuurd. Ander punt was het gebruik van foto’s met een te lage resolutie. Je kan beter Henk, maar mooi onderwerp.
Vervolgens weer eens iets van Ineke Vastenhoud “Metamorfose”.
Lang geleden, zeg maar heel lang geleden, hadden we op een clubavond
bezoek van een grimeur*. De beelden zijn overgezet van een VHS-band
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en wonderwel in een voor deze tijd goede kwaliteit. Je ziet hoe iemand
een heel ander uiterlijk krijg. Het
is goed vastgelegd met voldoende
close-ups, zodat je een goed beeld
krijgt van de handelingen.
Met “Pictura projectweken”
geeft Henk Nieboer ons cultuurbarbaren weer wat om over na te
denken met betrekking tot de beleving van kunst. Henk leidt ons
door de zalen van Pictura, waar
een aantal kunstenaars hun werken samen hebben gebracht. De beelden
kwamen binnen met een ‘knal’. Nou ja, de beelden en het geluid staan
er meteen. Zoals we van Henk gewend zijn met zijn museumbezoeken
is er voldoende informatie, waardoor je toch gaat denken, waarom ga ik
daar niet eens kijken. De ondersteunende muziek gaat nu van de bekende jazzy sound van hem over naar wat symfonisch, wat ik wel aangenaam vind. Het is al met al goed bij de beelden passend.
Als laatste van de avond een film van Chris Schepers. Chris heeft als
vaste filmmaker van zijn woongroep Opteiland weer een verslag gemaakt van en voor die woongroep. Het is een doelgroepfilm genaamd
“Mosselen eten september 2019". We zien een verslag van die bijeenkomst met voorafgaand informatie over de mosselteelt in de Zeeuwse
wateren. Duidelijk een andere opbouw met eerst informatie over en
daarna hoe het verorberd wordt. Er valt weinig aan toe te voegen.
Zo weer genoeg over deze avond en weer eens een avond met aardig
wat films kijken en niet te veel gediscussieer. Dat is dan meteen het
moeilijke: de een wil bepaalde films uitdiepen en de ander wil alleen
naar films kijken. Ik weet van beide leer je en als je iets gezien hebt in
een film, waar je wat meer over wilt weten, dan ga je toch ff buurten.
Trouwens heb je een idee over een invulling van een avond laat het.
weten of nog leuker laat eens zien of je naast het filmen andere dingen
doet of waar je passie ligt, doe eens gek doe iets. Het hoeven niet altijd
dezelfde mensen te zijn welke voor de klas staan.
!

MUZIEK EN FILM
Jan Smeets

*redactie: Grimeur Jasper Stam heeft in januari 2000 zijn model in een
heks veranderd. Een aantal van onze leden hebben dat proces op film
vastgelegd. In de Explicateur van februari 2000 kun je er alles over
lezen. Het was een hele happening.

uziek bij je film, of bij de film, een onderwerp waarover je een
aardig boompje kunt opzetten. Zeker bij ons amateurcineasten
is het ook een ‘probleem’, daarbij voor de een wel iets minder
dan de ander. Laten we eerst eens bij de basis beginnen. Waarom zit er muziek bij de film? Ja logisch, omdat het niet te doen is. Dit
klinkt een beetje cryptisch, maar probeer eens naar een film van drie
minuten te kijken zonder geluid en daarna met het livegeluid. Ik begrijp
dat je dit wel doet bij je eigen film, om te kijken of de beelden goed op
elkaar aansluiten, maar voor de grote vertoning is dat toch wat anders.
Waarom muziek bij de film? Ja, die vraag is makkelijk te beantwoorden, omdat het oor ook mee wil kijken. Dat is wel de belangrijkste, maar
ook om de beelden te ondersteunen. We weten allemaal, dat honderd
jaar geleden bij de stomme film livemuziek werd gebracht. Grote bioscopen
hadden een bombastisch orgel voorzien
van toetsen met speciale effecten of een
klein ensemble. Gelukkig was dat heel,
heel lang geleden.
Het doel van filmmuziek is in een
film altijd ondergeschikt aan de beelden.
Denk dan aan het benadrukken van emoties, denk aan de beelden met het
Kuleshov-effect. Door de beelden op een
bepaalde manier te monteren kan de
emotie bij de kijker beïnvloed worden.
Zo werkt het natuurlijk ook met geluid en zeker door gebruik te maken
van een muzieksoort of tempo. En of het een iets te maken had met het
livegeluid bij de film ook dit werd honderd jaar geleden zeg maar blootgelegd.
Gelukkig is het nu anders en kunnen we dit heden ten dage anders en
ook een stuk makkelijker doen en waar zouden we in de basis dan zijn
zonder de computer? Naast het monteren van onze beelden tot een film
gebruiken we deze ook om geschikte muziek te vinden. Het minst moeilijke is het web afzoeken, maar dan heb je wel eens het probleem van de
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kwaliteit en de lengte van het muziekstuk, nou hiervoor zijn er al oplossingen in de betere audioprogramma’s. Daarnaast hebben we programma’s, waarmee we muziek bij de beelden kunnen bouwen. Denk aan een
programma als Sonicfire
van Smartsound, waarmee
je muzieksoort of type zo
kunt plaatsen, dat dit invloed heeft naar de kijker.
Naast het hiervoor genoemde programma zijn
er inmiddels legio programma’s, waarmee je eigen muziek kunt maken
of bouwen. Door een midi-keyboard op je computer aan te sluiten kun
je bijvoorbeeld in een programma als MAGIX Music Maker je eigen
muziek maken.
Er heerst trouwens een trend in de filmmuziek. Er verschijnen veel
plug-ins voor je montageprogramma, waarmee je muziek kunt importeren. In de beginperiode van
de NLE-software waren die
er ook al, want wie kent
niet de plug-in van Smartsound.
Wat ik ook wel leuk
vind om geschikte muziek
te downloaden is bijvoorbeeld vanuit YouTube.
Lang geleden moest je het
niet wagen om daar muziek
uit te trekken. Tegenwoordig met de hogere streamingswaarden en ook
afhankelijk van het downloadprogramma is best een goede kwaliteit te
verkrijgen. Ook is er tegenwoordig rechtenvrije muziek te vinden. Vaak
van muzikanten welke bekendheid zoeken en dit gratis aanbieden. Naast
deze te downloaden doe ik dan vaak dat ik de clips beluister en daar
waar goede en vaak symfonische muziek te beluisteren valt deze te
downloaden en deze in mijn audioprogramma te bewerken.
Eerst zorg ik dat de loudness van alle muziekstukken gelijk is en dan
ga ik indien nodig de muziekstukken in bruikbare stukken op knippen
en bewaar dit allemaal in mijn bibliotheek. Je hoeft immers niet complete muziekstukken onder de film te plakken maar muziek die de beelden
en de sfeer ondersteunen.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
elukkig hebben we nog geen bericht van Coronabesmettingen
ontvangen die onze leden getroffen hebben. Let goed op jezelf
en houd je aan de regels, die van hogerhand opgegeven worden.
We hebben jullie laten weten, dat de clubavonden voorlopig
opgeschort zijn. Dat zal nog enige tijd gaan duren. Het ziet er naar uit,
dat tot de zomervakantie de avonden geen doorgang kunnen vinden.
Wordt er weer groen licht gegeven, dan zullen we jullie direct inlichten
over wat we verder gaan doen. Wellicht kunnen we dan weer wat extra
momenten inpassen om gezamenlijk op stap te gaan om te gaan filmen.

G

SGD FILMFESTIVALS
Voor het Vakantiefilmfestival was alles gereed. De films waren verzameld, de bekers besteld en het programma lag klaar om af te drukken.
Het leek een leuke avond te worden met een ruim aanbod van films, die
de avond goed zouden vullen. De bekers waren klaar, maar liggen momenteel nog wel bij de verkoopster. De programma’s druk ik altijd op
het laatste moment af, dus dat proces had nog niet plaats gevonden.
Maar ... wat in het vat zit verzuurt niet. Zodra we weer aan clubavonden
denken, zal in het programma snel plaats gemaakt worden voor dit festival. Dat krijgt voorrang. Wellicht is het handig om het Themafestival te
verschuiven naar een later tijdstip, omdat het nu niet mogelijk is om
opnamen te maken. En vast niet iedereen is al aan de montagetafel toe.
SGD-BESTUUR
Ook een bestuursvergadering is nu niet mogelijk. Wel is er via de diverse media onderling contact waar nodig. We blijven voor jullie aan de
gang en we hebben ook al wat aardige programma-onderdelen op de rol
staan. Een paar contacten buiten de club lopen, maar ook daarvoor geldt,
dat we nog niet weten, wanneer we dat een plaatsje kunnen geven. Het
is allemaal nog erg onzeker.
SGD-FEUILLEFILM
Leen had al een artikel klaar over de voortgang van de feuillefilm. Daar
dit niet meer klopte met de huidige gang van zaken, hebben we die kopij
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laten vervallen. De groep van Ben Kleinjan is druk bezig geweest en er
lagen inmiddels afspraken voor de opnamen. Ook dat is komen te vervallen. Weliswaar staat men te popelen om te beginnen, maar het zal
even moeten blijven liggen. Voor de continuïteit is het niet zo erg. De
allereerste opnamen zijn op een bloedhete dag gemaakt, dus als het
warmer wordt voor de opnamen vinden sommige acteurs/actrices het
niet zo erg. We houden jullie op de hoogte.
SGD DAGJE UIT
De afspraken lagen praktisch vast en als datum was 14 mei geprikt. Ook
dat staat nu op losse schroeven. De bedoeling is een bezoek aan het
scheepvaartmuseum aan de de Maasstraat, een lunch en een bezoek aan
het baggermuseum in Sliedrecht. Maar ook in het najaar is dit goed te
doen. voor geldt: we houden jullie op de hoogte.
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.
7 en 12/13 april - Water
Ruud Meyer laat ons zien, wat water allemaal inhoudt, zelfs het sterrenbeeld Waterman ontbreekt niet. Het thema voor 2019 is Water en voor
dit festival is de film gemaakt. Ook is de film aangeboden op de jaarwedstrijd. Is Ruud bij het themafestival zijn eigen concurrent door twee
films in te sturen, bij de jaarwedstrijd houdt hij het bij een film. Bij de
jury valt hij net buiten de prijzen, maar de zaal vindt hem de absolute
winnaar.
5 en 10/11 mei - De nieuwe Dordtse Biesbosch
Een film van Henk Nieboer. “Het is tijd voor een uitstapje naar De nieuwe Dordtse Biesbosch”, aldus het verslag van het Themafestival Water
in 2019. “We zien veel water en beestjes. Om daarvan te genieten is niet
moeilijk.”
!

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

VANWEGE HET CORONAVIRUS
LIGGEN ALLE ACTIVITEITEN VAN ONZE SGD STIL
.
ZODRA ER WEER GROEN LICHT WORDT GEGEVEN,
LATEN WE HET JULLIE WETEN.
ANDERE ACTIVITEITEN
4 oktober

Speelfilmfestival Sneek.
Info: http://www.videoclub-windjammer.nl

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
5 Cave Michel
achterzijde buiten - Mythos
8 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 11 Rotronica
NOG NIET DUIDELIJK IS, WANNEER WE WEER VOLDOENDE
KOPIJ HEBBEN OM EEN PAPIEREN EXPLICATEUR
TE VULLEN. VOORLOPIG HOUDEN WE HET DIGITAAL.
ONZE ADVERTEERDERS WORDEN GECOMPENSEERD.
Blijf wel uw kopij voor de Explicateur sturen naar:
Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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