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13 leden hadden de weg naar het clubhuis gevonden.  

Afzeggingen waren er van Niek, Rob, Mart en Mary. 

 

De avond stond in het teken van het filmen van niet bewegende voorwerpen zoals 

schilderijen, standbeelden en overige objecten. 

Evert die de avond verzorgde met zijn presentatie, trakteerde op gevulde koek bij de koffie. 

Hij wil laten zien hoe je een dergelijk gekozen onderwerp toch boeiend kunt maken. 

Maar eerst enkele mededelingen en vragen. 

Piet wilde graag een vervolg op de avond over montage, José bood aan om hem te 

ondersteunen bij montageproblemen. 

Aandacht voor de avond “In de Hoofdrol” bij videofilmers Velsen.  

Mary zal gevraagd worden een aangepaste ledenlijst rond te sturen. 

 

Na de inleiding van het programma vertoonde José een film van een werkelijk prachtige en 

zeer professioneel genomen serie zwartwit foto’s. Opmerking uit de zaal; Het zijn prachtige 

foto’s maar in het verleden van de 

club werd er dan gezegd; we zijn 

een film- en geen fotoclub. 

 

Evert had beelden gefilmd in het 

beeldenpark “Een Zee van Staal” 

te Wijk aan Zee. Uit de hand 

gefilmd, afgewisseld met drone 

opnamen en beelden van YouTube 

en voorzien van goede muziek en 

ondertiteling. Het was een goed 

voorbeeld van hoe je niet 

bewegende beelden in beeld kunt brengen. De onrustige ondertiteling zal nog vervangen 

worden door een commentaar stem. 

Hierna werden er een aantal films met opnamen van schilderijen o.a. van, van Gogh vertoond. 

Ook een film met geprojecteerde beelden van een aantal beamers was heel mooi gedaan.  

Een commercial met opnamen door middel van een robot was interessant.  

Opnamen van een Kruisberg werden op diverse manieren vertoond met bewegende beelden 

en niet bewegende beelden. 

De opnamen van schilderijen in een museum waren mooi en scherp maar wel wat statisch, 

wellicht zou men meer van één schilderij uit moeten gaan en in de opnamen beweging aan 

brengen. 

Een film van een schilderij waarin de beelden bewogen was zeer knap gedaan. De techniek 

hierachter was jammer genoeg niet bekend.  

Evert vertoonde ook zijn film de Zonnewende in Riga, een mooie kleurrijke film. Als toerist 

is het niet altijd mogelijk de juiste standpunten te kiezen. 

We konden terugzien op een interessante avond. 

 

Kees Hooijboer 

 


