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Is dit iets nieuws? 
 
Ja! NH’63 gaat meer doen aan 
educatie voor de leden. Deze 
educatie zal aanvullend zijn op de 
kennis die je als clublid nu al kan 
opdoen. Je moet dan denken aan 
cursussen die verder gaan dan een 
clubavond en gegeven worden door 
landelijk ervaren docenten.  
 
Ook willen we speciale onderwerpen 
een platform bieden. Dit willen we 
doen door mensen van verschillende 
clubs met dezelfde speciale interesse 
bij elkaar te brengen om van elkaar 
te leren. Herken je dit? Llaat het dan 
weten via onderstaand emailadres.  
 
We zullen deze Educatie nieuwsbrief 
zo vaak rondsturen als er nieuws is 
of een cursus wordt aangeboden 
waarop ingeschreven kan worden. 
 
Vriendelijke groet, Niek Mannes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Filmtraining in de vorm van een 5-stappenplan 
 
De beperkingen in deze corona tijd heeft tot gevolg dat 
bestaande filmtraining ook digitaal en interactief kan worden 
aangeboden.  
 
Henk van de Meeberg heeft de afgelopen jaren met veel plezier 
deze filmtraining gerealiseerd voor leden van de regio’s ZH’12, 
NB’80 en Midden Nederland. ZEEVA Zeeland.  
 
Deze cyclus van 5 stappen is bestemd voor niet commerciële 
filmmakers die de ambitie hebben om hun films op een hoger 
niveau te brengen.  
 
De strekking van de 5 stappen is als volgt: 

1. Basis vaardigheden – opgedaan op de videoclub 

2. De creatieve camera 

3. Beeldexpressie 

4. Het geheim ontrafeld – filmanalyse  

5. Leren kijken –op verschillende manieren naar films van 

anderen kijken  

Voor de gevorderde filmers beginnen we met Stap 2. 

Als deelnemer moet je er rekening mee houden dat je ongeveer 

8-dagdelen per trainingsstap nodig zult hebben in een periode 

van 6 weken. Het contact met de docent is één op één en er zijn 

mogelijkheden om over de opdrachten met elkaar te 

communiceren.  

Je ontvangt alle informatie per mail en/of WeTransfer waarop je 

binnen een bepaalde periode moet reageren. Dat kan zijn door 

het beantwoorden van vragen en/of het uitvoeren van 

opdrachten.                                  

Je moet kunnen beschikken over voldoende zin, tijd, internet, 

PowerPoint,  filmcamera, montageprogramma en de kennis om 

daarmee om te gaan. 

De planning is medio april te starten met Stap 2.   
Stap 3 volgt begin september nadat je Stap 2 hebt gevolgd! 
 
Voor verdere informatie zie pagina 2 van deze nieuwsbrief 
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Filmtraining  Stap 2 - De creatieve camera 
 
Doelstelling 
De doelstelling voor deze cursus is deelnemers structureel en vanaf de basis inzicht te geven in alle relevante 
facetten van de Filmische vormgeving. Daarnaast wordt er een verkenning gemaakt naar andere pijlers van een 
film namelijk Strekking/Inhoud en Verhaalstructuur.  
 
Waarom digitaal?  
De keuze voor het digitaliseren van deze trainingsstap is een gevolg van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus. We willen met dit aanbod de NH’63 leden een mogelijkheid bieden om actief bezig te blijven en 
het eigen niveau op te waarderen. 
 
Interactie met de docent 
De keuze voor deze digitale vorm maakt communicatie noodzakelijk. Deelnemers bepalen zelf hoe vaak hij/zij 
de docent bij de voortgang van hun training betrekken. Alle contacten blijven één op één tussen deelnemer en 
docent.  
 
Tempo 
Elke opdracht dient te worden uitgevoerd en aan de docent te worden gestuurd. Per mail zal de docent daarop 
reageren. Ook het stellen en beantwoorden van vragen gaat per mail. Voor elke trainingsstap geldt in principe 
een periode van vier tot zes weken.  
 
De hoofdonderwerpen die behandeld worden zijn:  

 Het doel van een te maken film  

 Camerastandpunten, bewegingen en hun functie in de beeldtaal  

 Audiolagen  

 Montage - Découpage  

 Continuïteit  

 Interview  

 Effecten en hun functionele relatie in de beeldtaal  

 Verkenning van de drie pijlers van een film  

 
Wat heb je nodig? 
Je moet kunnen beschikken over voldoende zin, tijd, internet, PowerPoint,  filmcamera, montageprogramma 
en de kennis om daarmee om te gaan. 
 
Aanmelding en kosten voor deelname 
De start van deze Stap is gepland op 18 april. Het maximum aantal deelnemers is 20. Je leert ook van elkaar 
omdat je alle uitgewerkte opdrachten van elkaar krijgt te zien. Na Stap 2 beslis je zelf of je met Stap 3 wilt 
doorgaan. De kosten voor deelname aan Stap 2 bedragen € 35,--. 
Geef je uiterlijk woensdag 15 april op middels een mail aan sonieman@outlook.com voorzien van je naam en je 
videoclub en mogelijk je NOVA lidnummer. Heb je nog vragen stel me die dan via hetzelfde mailadres.   
 
Wij hopen je op 18 april als deelnemer te kunnen verwelkomen!! 
Vriendelijke groet, Niek Mannes (NH’63 - coördinator Educatie) 
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