
Verslag clubavond 11 okt. 2022 
 
Een avond met van alles wat. 
 
We zijn vanavond met 12 leden…….. nee toch niet Koos komt binnen dus 13 leden, bijna volledig. 
Niek is de host van de avond. Na een aantal mededelingen van Niek, komt Han met het goede 
nieuws, dat we via de RABO club actie 204€ rijker zijn geworden. 
Mooi werk! 
 
We willen starten met een filmpje van Jan Catsburg, over een bezoek aan Mercedes, in Duitsland. 
Maar de techniek werkt niet mee. 
De meegebrachte stick kunnen we helaas niet afspelen. Techniek is soms spijkerhard. 
Jammer voor Jan en voor ons. 
Jan heeft weer huiswerk. Wellicht even goed kijken wat er mis gaat. Want dit komt meer voor. 
Filmpje houden we tegoed. 
 
De avond met als onderwerp Templates is uitgesteld. Maar we krijgen een mooi afwisselend 
programma voorgezet. 
We starten met een animatie film: March of the Missing. Een film die we ook direct kunnen plaatsen 
in de huidige Rusland context. Repressie is van alle tijden, moeten we maar denken. 
 
Niek heeft een aantal leuke films over filmproducent Joop Geesink. Deze filmpionier heeft heel wat 
filmproducties op zijn naam staan. 
We krijgen een inkijkje in de activiteiten van zijn Dolly Wood studio. Veel animatiefilmpjes voor 
reclame werden gemaakt. Uit de beelden kun je opmaken dat er toen al veel voor kwam kijken om 
een animatie film te produceren. Bijzonder hoge kwaliteit voor die tijd. 
Zelfs Honig artikelen werden zo aan de man/vrouw gebracht. 
 
Na de pauze krijgen we de filmopdracht voor dit jaar te horen: MONUMENT. 
Dit is een onderwerp waar eenieder mee uit de voeten kan. De randvoorwaarden zijn. Minimaal 1 
minuut max 120 min. 
En er mag in groepjes worden gewerkt. Inleveren voor einde van het jaar!!! Dus filmen, morgen 
beginnen. En allemaal meedoen. Wel zo gezellig. 
 
Niek komt nog even terug op het onderwerp templates en geeft aan dat in het montage programma 
Power Director standaard templates zitten. Maar dat je best nog wel wat moet oefenen om daar 
resultaat uit te verkrijgen. Of hier draagvlak voor is zoekt hij nog uit. 
 
We sluiten de avond af met een film van Ineke en Peter Brouwers met als titel: Het Dorp. 
Dit duo staat garant voor altijd goede films. Op het afgelopen NOVA filmfestival hadden ze de film : 
Toch nog maar een wijntje. En vorig jaar met de film: Over mijn lijk. (de beste van de genoemde) 
De vertoonde film gaat over een schrijfster die haar toevlucht zoekt in een klein dorp waar 
ogenschijnlijk niets lijkt te gebeuren. 
Een leuke originele film. Er waren na afloop veel meningen. 
 
Een erg leuke afwisselde avond! Goed gedaan Niek.  
 
Mart  

 
 
 



 


