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VAN DE REDACTIE

WERKGROEP FILM

Joke de Graaf

11 februari 2020
Jan Smeets

ebruari is een korte maand en dat heeft blijkbaar zijn weerslag op
de Explicateur, want dit keer is er zo weinig kopij, dat het wellicht
de dunste Explicateur uit mijn redacteurstijd is. Toch maar hopen,
dat het daardoor niet minder interessant is voor de lezer.
Gelukkig zien we in de natuur alweer volop voorjaar. Ook al zit het
weer de laatste tijd niet echt mee, het nodigt toch weer uit om de camera
uit het vet te halen en opnamen te gaan maken. Gewoon lekker de natuur in. Dat soort films zijn altijd plezierig om naar te kijken.
Met een groep filmen is bij uitstek iets voor een filmclub en gelukkig
zijn we daar weer mee bezig via de feuillefilm. Het wordt gegarandeerd
een klapper! Wacht maar af.
Persoonlijk zou ik wel weer eens een groot project van de grond
willen krijgen op de club. In de krant kwam ik diverse dingen tegen, die
mijn interesse hieromtrent wekten. Ooit maakten we met zijn allen een
prachtfilm over 125 jaar Park Merwestein. Er staat een beeldententoonstelling in het park in de steigers voor de komende tijd. Het is opgezet
in het kader van Dordrecht 800 jaar en 135 jaar Park Merwestein. Het
lijkt een mooie gelegenheid om dat weer op te pakken. En ... het is een
onderwerp, waarbij iedereen echt een
aandeel kan hebben. En dan dek ik ook:
“Wat kunnen we met 800 jaar Dordrecht?
Dan was er een artikel over De Oude
School in Dubbeldam, waar diverse culturele activiteiten plaats gaan vinden. Ik denk dan: hoe passen wij daar
als club in en wat kunnen we daarmee.
We hebben dit jaar het thema Ambachten. Ik weet, dat er diverse
mensen bezig zijn, maar ik hoor er nauwelijks wat over. Ook in Dordrecht zijn er heel veel dingen te vinden, die aansluiten op dit thema.
Als er voor een van deze dingen of misschien iets heel anders, dan
wil ik als vanouds best die kar trekken. Maar ja, ik moet wel voldoende
ondersteuning hebben, anders wordt het niets.
Laat je stem eens horen en laten we dat aloude SGD-enthousiasme
eens uit de winterslaap halen. Samen filmen toch?
!

a de discussie van de Algemene Ledenvergadering verleden
week met soms ellenlange betogen, waarbij vaak hetzelfde werd
gezegd, is er weer een avond van de Werkgroep Film. Als gevolg van de ledenvergadering bevat de invulling vanavond een
wat ander concept. Ter toelichting: normaal vult Leen Vos de avonden
van de Werkgroep Film. Echter door toedoen van de ALV en de gezondheid van Leen heeft hij met pijn in zijn hart het besluit genomen
om te stoppen met het verzorgen van deze avonden. Maandagavond
hadden we bestuursvergadering, waarin dit werd besproken. Toen moest
dit op stel en sprong ingevuld worden en besloten werd om een tweetal
de avond te laten verzorgen. Hadden we eerst Leen, nu kregen we Joke
en Jan (ik dus, niet Joke haar eigen Jan). Je moet wat en de avond moet
gevuld worden.
Ik heb bedacht om de discussies over de films niet te lang te houden.
Elke keer als er een film besproken wordt, kunnen maar twee leden zich
spontaan aanmelden. Die laten we aan het woord, maar wel met een paar
restricties. Als eerste moet er minimaal een goed punt uit de film of
maker benoemd worden en daarbij mag niet simpelweg de kreet mooie
of haarscherpe beelden
gebruikt worden. Dan
wordt de spreker meteen
afgekapt en mag de andere
spreker aan het woord.
Ook wordt er opgelet, dat
niet elke keer dezelfde
spreker aan het woord is
en dan is je beurt voorbij
bij de volgende film.
Chris opent nog wel de
avond en daarna mogen
wij aan de slag. Werkgroep Film, de avond waar we vooral films bekijken van leden. De
eerste is van Ben Mars met Tocht naar Beauvais. Ben als francofiel
neemt ons mee in een verslag van zijn vakantie. We zien uitgebreid
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beelden van de kathedraal in die plaats en de omliggende bossen. Ben
kreeg de nodige adviezen mee voor verbeterpunten.
Dordtse Puienprijs 2019 van Aart
Versendaal en Henk Nieboer is de
volgende. De film geeft een blik op
de diverse gevelrenovaties van een
aantal historische panden, die meedingen naar de Dordtse Puienprijs.
Het juryrapport wordt verwoordt,
maar door de wisseling in de voiceover en storende bijgeluiden verloor
je de interesse. In het geheel voelde
de film wat te lang aan.
Na de pauze kijken we naar een
ander soort creatieve bezigheid AVmontage of wel HDAV genoemd.
We hebben allemaal het clubblad mogen ontvangen van filmclub CloseUp uit Sint Niklaas. Je weet wel een van de Belgische clubs van de
Clubinterland. Daarin wordt melding gedaan van die activiteit. Nieuwsgierig en leergierig als we zijn, zijn even aan
het neuzen geslagen en wat blijkt? Bij een festival begin januari in het Brabantse Rijen heeft
een plaatsgenoot meegedaan en ja hoor met
wat informatie op zijn website en wat films op
YouTube kregen we een idee wat het precies
inhoudt. We hebben wat films gedownload en
vanavond bekijken we die.
Ze geven op diverse websites zelf aan dat
een en ander afstamt van de vroegere diashows. Ze maken gebruik van een apart programma en natuurlijk horen we al snel: “maar dat kan ook in mijn montageprogramma.” En inderdaad, het is een mix van
Photoshop, Animate, Illustrator, After Effects en andere montageprogramma’s.
Het is natuurlijk wel een
heel andere materie dan het
monteren van films. Dat is

zeker. Je kan er helemaal flabbergasted van zijn of er totaal niks aan
vinden. Maar we weten nu in ieder geval wat het inhoudt.
Portugal 2017 deel 1 is een film van Thijs Volkert, Thijs vertelt zelf
over het waarom van deze film. Zoals wij de film zien. lijkt het een
ruwe montage. In de film
zien we een paar keer vissen
voorbij komen. Cor Vermeulen verwoordt het juist.
Hij mist de vis in het filmverhaal, de kop, het midden,
de staart en dus: het verhaal.
Henk Nieboer laat als
laatste nog iets kunstzinnigs
zien. De Nieboertjes brengen
met hun kleindochters een
bezoek aan het Dordtse Museum. Met Bezoek aan het Dordrecht museum 2020 wordt de avond
afgerond. Het is een film waar weinig aan toe te voegen is.
Nog een slotwoord van Chris en inpakken en wegwezen.
!
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VAN DE VOORZITTER

DYNAMISCH FILMEN

Chris Schepers

OFWEL CAMERA IN BEWEGING

eer een maand voorbij, niets bijzonders toch, want zo gaat het
al eeuwen. Februari is weliswaar de kortste maand van het
jaar, maar voor de SGD toch een roerige maand. Waarom
roerig? Ja, inderdaad roerig, want voor het eerst sinds jaren
hadden we een jaarlijkse algemene ledenvergadering waar zich langdurige discussies hebben voorgedaan. Altijd goed zo’n wisselwerking tussen
leden en bestuur, hoewel ik
van mening ben
dat in een clubje
zoals de SGD, je
niet hoeft te
wachten met
vragen, opmerkingen en voorstellen tot op
een vergadering.
In ieder geval
zijn er (positieve) dingen naar
voren gekomen,
waar we als bestuur in de komende tijd mee aan de slag kunnen.
In het afgelopen jaar is er in het bestuur gesproken over veranderingen in de opzet van de clubavonden. Helaas liggen dit soort beslissingen
niet zo maar voor het grijpen. Mede door de grote diversiteit in filmkennis en kunde valt het niet mee om de juiste modus te vinden en iedereen
tevreden te stellen.
Eén ding blijft echter altijd overeind staan en dat is het plezier in het
filmen. Als je dat maar veel doet, dan wordt eigenlijk vanzelf, of met
hulp van anderen, het niveau en kennis/kunde genivelleerd. Als vanouds
helpt een groepsfilm maken vaak in hoge mate mee om het plezier en
enthousiasme in het filmen te vergroten.
Gelukkig komt de lente er hopelijk snel weer aan en kunnen we weer
volop aan de slag met onze camera.
!
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18 februari 2020
Jan Smeets
ol verwachting zitten we met ons allen in afwachting van wat
komen gaat. Bijna iedereen heeft aan de oproep voldaan om zijn
of haar camera mee te nemen. Voor de ‘klas’ staat Johan van
den Adel van Video College. Via een PowerPointpresentatie laat
hij ons kennismaken met een nieuwe trend: ‘camera in beweging’. Aan
de hand van filmbeelden zien we wat de beelden met het menselijk oog
doen. Hoe kijkt ons brein? Wat zie je bij een statische (statief) opname
en vergelijk dat eens met de beelden, die je met een bewegende camera
op statische objecten hebt gefilmd.
De kijker ervaart meer beleving. Het 3D-gevoel is daarbij essentieel,
omdat de bewegingen overeenkomen met wat ons brein dagelijks ervaart! Dynamisch filmen, of beter gezegd het opnemen werd en wordt
voornamelijk toegepast in de filmindustrie en dat al heel, heel, heel lang
geleden. Je moet dan heel ver terug in de tijd voor die eerste ervaring.
Filmden we tot afgelopen dinsdag voornamelijk zo stabiel mogelijk,
wat weer resulteert in platte
beelden, dus beelden met
weinig of geen beweging.
Vanaf deze avond gaan we
allemaal dynamisch opnemen, PAN wordt Rider,
Tilt wordt Lift en Zoom
wordt Lopen.
Nu was dat laatste toch
al iets wat we niet meer
zouden doen en we spraken
al eerder af om de zoomfunctie alleen te gebruiken om het kader in te stellen. Met dat kader
maken we het shot. Zomen doen we immers met onze voeten! Ook
kwam nog een aantal van de tegenwoordige technieken ter sprake, zoals
het gebruik van de Gimbals. Lees daarom ook het stuk in Digital Movie.
Ieder lid heeft inmiddels de hand-out van de presentatie ontvangen
met daarbij een kopie van het artikel in DM. We werden verrast met een
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grip, welke ook beschreven staat in het artikel. Deze grip voor de camera mochten we vrij gebruiken tijdens deze avond. Als je hem wilde
houden, dan moest je even langs
de kassa. Naar hetgeen ik zo zag,
was er een gretige aftrek.
Tijdens de oefeningen stond ik
achter in de zaal en ik vond het
wel een komisch gezicht hoe iedereen bezig was om proefopnamen te
maken, ook omdat er geoefend
werd in het speciale loopje.
Dynamisch opnemen moeten we dat nu voortaan altijd doen? Nee natuurlijk niet. Je moet dit gebruiken daar waar het functioneel is, je maakt
toch ook niet overal een PAN van.
De meesten zijn blij met het nieuwe speeltje en ik verwacht dat de
nieuwe films, die vanaf nu gemaakt worden een andere cameravoering
hebben.
!

Thuis de Griekse sfeer proeven?
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NIET TE FILMEN!

WERKGROEP MONTAGE

Bron: internet

25 februari 2020
Joke de Graaf

rthur is 90 jaar oud. Hij golft elke dag sinds hij 25 jaar geleden
met pensioen is gegaan. Op een dag komt hij terneergeslagen
thuis. “Dat
was de laatste
druppel, zegt hij tegen zijn vrouw, “ik
stop met golfen. Mijn
ogen zijn zo slecht
geworden, dat wanneer ik de bal heb
geraakt, ik niet meer
kan zien waar hij naar
toe is gegaan.”
Zijn vrouw leeft
met hem mee en
maakt een kopje thee
voor hem. Terwijl ze
gaan zitten, zegt ze:
“Waarom neem je
mi9jn broer niet mee
en probeer het nog een keer.”
“Dat maakt niet uit”, zucht Arthur, “jouw broer is 103 jaar oud. Hij
kan me niet helpen.”
“Hij mag dan 103 jaar oud zijn,”zegt
zijn vrouw, “maar zijn ogen zijn nog perfect.”
Dus de volgende dag gaat Arthur met
zijn zwager golfen. Hij legt de bal neer,
maakt een krachtige zwaai en staart met
nijpende ogen het veld af. Hij wendt zich
tot zijn zwager: “Heb je de bal gezien?”
“Natuurlijk!"antwoordt hij, “Ik heb perOefenbal met touw aan graspen
fecte ogen.”
“Waar is hij naar toe gegaan?”vraagt Arthur.
“Dat kan ik me niet meer herinneren.”
!

n de Explicateur van januari 2020 heeft Jan Smeets een artikel geschreven over compressors. Voor geluid dan, niet dat andere stuk
gereedschap. Op verzoek licht hij het vanavond wat meer toe. Hij
gebruikt hiervoor het geluidsprogramma Audition, maar de compressors zijn ook te vinden in veel videomontageprogramma’s.
Maar eerst brengen we de broodnodige mededelingen. Alweer is er
een overlijden te melden. Dit keer betreft het ons oudlid Lucie van Kammen.
Er zijn geen vragen, dus kan Jan
met de uitleg beginnne. die duurt
niet zo lang, dus kan er voor de
pauze nog even ingehaakt worden
op het gebruik van oude foto’s in
film. Ze zijn vaak slecht en als excuus geldt dan het feit, dat ze oud
zijn. Met behulp van Photoshop
laat Joke de Graaf zien, hoe je met
een paar eenvoudige ingrepen al
resultaat bereikt. Het wegpoetsen
van flinke krassen kost even tijd, maar dan heb je ook wat. Is de foto
alleen ‘wat vaag’? Met het gereedschap Levels kun je de boel al behoorlijk opkrikken. Dit gereedschap vind je ook in veel montageprogramma’s en in de oude versie, die Ben van der Stigchel vaak gebruikt op de
club. Ja, bij monteren hoort ook het eventuele opknappen van het beeld.
En ja, je hobby kost veel tijd, maar daarom is het ook je hobby.
We praten nog even na over de puienfilm, die we laatst gezien hebben, waarbij doelgroepen en bij de SGD kijken een rol spelen. Elders in
deze Explicateur wordt er een apart artikel aan gewijd.
Thijs Volker is gevraagd om een montage te maken van opnamen,
die hij ooit voor een activiteit van de groep voor Rommeldam maakte.
Die montage moet op korte termijn klaar zijn, wat de vraag oproept, of
deze mensen wel weten wat het maken van een film inhoudt. Duidelijk
niet dus. We praten ervoer, hoe je een project mee kan nemen naar de
club. Bij dit gegeven zegt Joke de Graaf toe Thijs eerst even op weg te
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helpen /
Onder het motto “het oor wil ook wat” geeft Cor Vermeulen een
uitleg. De uitleg sluit mooi aan op het dynamisch filmen, waar we inmiddels alles over weten. Hij gebruikt een kort filmfragment van
Wiebe de Jager. Google die naam
maar eens en je vindt hem als dè
dronespecialist van Nederland. Hij
geeft lezingen en heeft diverse boeken hierover op zijn naam staan. Je
ziet hier, dat een drone niet alleen in
de lucht gebruikt hoeft te worden.
Wil je dynamisch filmen, dan kan
ook een drone zeker ingezet worden. We zien het fragment eerst zonder geluid, dan met effectgeluiden
en daarna met muziek en effecten. Natuurlijk kun je discussiëren over
de soort muziek, die gebruikt is. Naaturlijk kun je vinden, dat de effecten te dik aangezet zijn. Maar kijk daar nu eens doorheen en kijk en
luister en je ziet weer wat de geluidslaag bij een film doet.
Na dit alles is er nog tijd voor een paar films. We duiken in de kunst
met Henk Nieboer, die ook vertelt, dat de videokunst, die bij tentoonstellingen gebruikt wordt, vaak uiterst traag is. Henk heeft met zijn film
geprobeerd om die traagheid te vermijden. De film geeft een goed beeld
en wordt zeer gewaardeerd, maar een enkeling voelt die traagheid nog
altijd.
De film van Ria Wemelsfelder over het bridgecentrum in Papendrecht hebben we al eerder gezien. We zien de activiteiten van 2019.
Aan de hand van de tips, die ze bij de vorige vertoning gekregen heeft,
is de film aangepast. Er is een duidelijke verbetering te zien. De film is
een plezier om naar te kijken. Het enige punt, dat nog aangegeven wordt
is de dansgroep, die er een baatje achteraan lijkt te bundelen. Dit is noiet
zonder reden op deze wijze gemonteerd en tenslotte blijft het de film
van de maker.
Het is al weer over half elf en na een avond met veel korte onderdelen gaan we naar huis. Het is een insteek, die bij diverse mensen wel
in de smaak lijkt te vallen met dank aan de medewerkers van vanavond,
die het mogelijk gemaakt hebben.
We doen ons best om de volgende keer weer een geslaagde avond
voor te schotelen. Dus blijf vooral filmen.
!

e maakt een film tenslotte voor jezelf is een kreet, die we vaak horen. Ook wordt het woord doelgroep te pas en te onpas gebruikt. En
inderdaad, een film kan bij een specifieke doelgroep heel anders
overkomen, dan bij bijvoorbeeld bij onze SGD.
Dit was laatst weer duidelijk het geval met de puienfilm van Aart Versendaal en Henk Nieboer. De film was gemaakt in het kader van de
Puienprijs, die jaarlijks uitgereikt wordt door de vereniging Oud Dordrecht. De film duurt 34 minuten en we zien een aantal puien voorbij
komen. “Terecht”, aldus Aart “werd geconstateerd dat de film erg lang
was.” Aart bedacht echter ook, dat dit helemaal niet te horen was bij de
aanwezigen op de avond, dat de film gedraaid werd bij Oud Dordrecht.
Eerst even over de film. De voice-over werd ingesproken door een
vrouw, die betrokken was bij het uitreiken van de prijs, zeer enthousiast
erover sprak en bijna niet te stuiten was. Gevolg was, dat bij die hoeveelheid tekst beelden gezocht dienden te worden. Ga er maar aanstaan
met statische beelden als huizen en hun gevels. Ook een duik in archiefmateriaal levert dan bijna niet voldoende op. Het heeft hen wel doen
besluiten dit het komende jaar wat anders aan te pakken.
Nu terug naar de huidige film. Aart realiseerde zich, dat de film bij
Oud Dordrecht op een geheel andere manier gepresenteerd was. Aart
laat ons weten:
“Na elk op de film besproken pand werd de film gestopt en werden de
eigenaars/bewoners naar voren geroepen en werden ze kort door Geert
ter Steeg geïnterviewd. En na zes stukken film en zes gesprekjes was
er een pauze. Na de pauze werd het deel over panden met hergebruik op
dezelfde manier afgewerkt dus ook in stukken en met interviews. Al met
al dus een gevarieerde avond, afgesloten met de prijsuitreiking en een
borrel en eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties. Het was dus een
heel andere presentatie dan vorige week op de club, absoluut niet te
vergelijken.”
Je ziet nu heel duidelijk, dat behalve de doelgroep ook de manier van
presenteren een rol kan spelen. De film werd in stukken gehakt. Er was
het nodige omheen, enz.
Toch wel interessant om te weten, dat in een andere ambiance een en
dezelfde film heel anders over kan komen.
!
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DE DOELGROEP
Joke de Graaf
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
p donderdag 20 februari is ons oud-erelid Lucie van Kammen
overleden. Lucie heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Zij werd samen met Evert lid in 1981 en vanaf 1984 was
zij secretaris. Deze functie heeft ze 20 jaar met veel inzet vervuld en dat werd beloond met het erelidmaatschap. Als er voor een
groepsfilm een scenario gemaakt moest worden, dan was zij bij voorkeur degene, die deze taak toegewezen kreeg. Het hoogtepunt daarvan
was het scenario van De Brief. Samen met Renée Merkestein wist zij
hierbij (heel knap) een verhaal in briefvorm om te zetten tot een filmverhaal. Nadat wij ons in 2011 losmaakten van de NOVA/ZHII verliet zij
eind 2012 onze club om lid te worden van Cine’67. Ondanks dat konden
we altijd nog bij haar terecht, als we bijvoorbeeld iets over een oudere
SGD-film wilden weten. We wensen haar kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

O

Albert van der Veen wordt langzamerhand weer wat mobieler, dus binnen niet al te lange tijd hopen we hem weer op de club te zien.
BESTUUR EN ALV
Op de Algemene Ledenvergadering van 4 februari is ons bestuur ingekrompen tot vier personen. Leen Vos en Jan de Graaf hebben hun functies neergelegd. De vergadering is er mee akkoord gegaan, dat Jan de
financiën blijft beheren, zolang er geen nieuwe penningmeester is. Hij
zal dat met volledige inzet blijven doen, maar zich niet langer met bestuurlijke zaken bezig houden. Van de vergadering zijn uiteraard notulen gemaakt, dus om elders in deze Explicateur ook nog eens een verslag neer te pennen lijkt me toch wel een beetje teveel van het goede. Er
zijn de nodige punten naar voren gekomen, die we wat anders willen
zien binnen de club. Ook zijn er wat mensen bereid gevonden om hun
schouders daaronder te zetten.

onder het bekende motto: meedoen is gewoon leuk, of je nu een prijs
wint of niet. Kom in grote getale en neem aanhang mee. En misschien
zit er bij die aanhang wel iemand, die de club zo leuk vindt, dat hij/zij
lid wordt. Immers, er valt voor de filmer nog altijd veel te leren.
CLUBAVONDEN
3-3: we beginnen deze maand met een bezoek van videoclub Toverlint
uit Gouda. Er komt een kleine delegatie van hun club met fijne films om
van te genieten. Ook weer typisch zo’n avond om niet over te slaan.
10-3: het is weer tijd voor een werkgroepavond. We gaan weer wat leren
en we kijken weer films. Je kunt ook je vragen kwijt betreffende het
filmen. Wil je zelf iets laten zien over jouw manier van werken.
Schroom niet, we staan er voor open. We hopen, dat Leen hierbij het
voortouw zal nemen.
17-3: Vakantiefilmfestival.
24-3: Opnieuw de gebruikelijke werkgroepavond. We gaan het monteren nader bekijken met behulp van een filmproject. Je kunt je vragen
kwijt over het monteren met de computer en we kijken een paar films.
het team Joke-Ben-Jan staat voor jullie klaar.
31-3: actie-avond, waarbij het verfilmen van een scène centraal staat.
Neem vooral je camera mee.
7-4: werkgroepavond, waarbij de film centraal staat.
14-3: ook vanavond staat de film centraal en wel de vakantiefilms, die
vanavond nader onder de loep genomen worden met de nabespreking.

VAKANTIEFILMFESTIVAL
Voor het vakantiefilmfestival zijn voldoende films aangemeld om een
avondvullend programma te maken. We kijken er met plezier naar uit

THEMAFESTIVAL AMBACHTEN
Op 6 oktober kun je een film
laten zien over Ambachten.
Hoe je die film invult is aan
jou. we hopen wel, dat heel
veel leden met een film komen. Het onderwerp kan heel
ver uitgediept worden, maar
ook op een meer eenvoudige
manier kan dit onderwerp
aangepakt worden. Deze zomer zullen er nog overal oude ambachten bekeken kunnen worden. We
hebben de oude ambachtschool, waar nu woningen in gecreëerd zijn. In
de kranten is ook veel inspiratie te vinden en ook via internet hebben we
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al het nodige door gekregen. Bedenk een plan, ga aan het werk en geniet
van je hobby, waarbij de handvatten al weer aangegeven zijn.
FEUILLEFILM
De feuillefilm is bij de groep van Ben Kleinjan. Ik heb begrepen, dat het
plan al zo goed als klaar ligt. Nu volgen de opnamen en dan de montage.
Als deze groep klaar is, dan zal de laatste groep onder leiding van Bas
de Ruiter het geheel afronden. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.
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.
3 en 8/9 maart - Glas Kosta Boda
Wim van der Graaf neemt ons mee naar een glasblazerij in Zweden,
waar het beroemde Kosta Boda glaswerk wordt gemaakt. Via een kaartaanduiding zien we de locatie en dan volgt het proces van het glasblazen. De film is aangeboden op de jaarwedstrijd van 2015. De jury vindt,
dat het proces goed wordt weergegeven, maar dat duidelijke uitleg ontbreekt. De voice-over is te zacht en wordt te staccato uitgesproken. Dat
moet duidelijk nog wennen, want het is een van de eerste keren, dat de
maker een voice-over ingesproken heeft.
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.”
!
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AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
3 maart
10 maart

Bezoek van videoclub Toverlint uit Gouda
Werkgroep Film

17 MAART

VAKANTIEFILMFESTIVAL. INSCHRIJVEN BIJ JAN
SMEETS T/M 18 FEBRUARI

24 maart
31 maart
7 april
14 april
21 april

Werkgroep Montage
Doe-avond met scène verfilmen
Werkgroep Film
Nabespreking vakantiefilms
Werkgroep Montage

ANDERE ACTIVITEITEN
4 oktober

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

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
achterzijde buiten - Mythos
achterzijde binnen - Vos belevingen

4 Rotronica
7 Cave Michel
8 De Griek

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 3 april 2020
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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