
Clubavond 31 januari 2023. 

Niek opende de avond met de mededeling, dat op 19 maart a.s. Kees van Meurs, een 

bekende amateur-natuurfilmer, in de Stoomhal een aantal van zijn mooiste films gaat 

vertonen. Aanvang 14.00 uur, kosten € 4,00 inclusief een consumptie 

Jan Catsburg zit in de lappenmand en wij wensen hem veel sterkte. 

De beste films van de Unica werden vertoond in Hillegom voor 8 bezoekers! Deze hebben 

wij op aanvraag toegestuurd gekregen. Dit jaar zal er geen NH’63 avond worden 

georganiseerd met de beste van UNICA 2022. Deze films worden aan de clubs aangeboden 

om daarmee een clubavond te organiseren. 

Wie heeft er nog een film voor de rondreisjury? Er zijn er al enkele aangemeld. 

Na deze mededeling ging de beurt naar Evert, die ons zou inwijden in “muziek bij de film”.  

 

Enkele scènes van dezelfde film kregen steeds andere muziek, ook bijv. van een James 

Bond-film, wat eigenlijk voor ons niet de voorkeur verdient. Ook enkele scènes uit de film 

Pirates of the Cariben werden met verschillende soorten muziek gepresenteerd. Maar hieruit 

bleek, dat de originele muziek toch de beste was. 

Evert liet een instructiefilm zien, waarbij in duidelijke scènes de beste muziek passend is. Het 

toont maar weer aan, dat muziek bij de film niet zo gemakkelijk is. 

Ook toonde Evert ons beelden van een compilatie op muziek van zijn reis naar Estland. 

Leuke wisselende beelden op Estlandse muziek. 

Op YouTube is een audiobibliotheek waaruit rechtenvrije muziek gedownload kan worden. 

Na de pauze kregen we 2 x dezelfde film te zien met wisselende muziek. 

 

 

 

 

 

 

Na dit alles moeten we er zelf aan geloven: de liefhebbers kregen een stick met filmbeelden, 

waarbij ze zelf de muziek moeten zoeken.  

Niek toonde nog een film met de titel “Tijdcapsule – Huis van Hilde”. Deze film was een 

tijdreis vanaf de steentijd tot nu. Daarbij werden de verschillende mensfiguren van Huis Hilde 

bij hun tijd kort toegelicht. 
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