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Deze Toverslag is samengesteld door Arie Heerkens, Heidi Jonker, Drees Brunt
en Rob de Weger.

Laat maar zien.
Bernard heeft een introductie film gemaakt voor het NOVA 1 minuut filmfestival. Hierin spreekt
Drees Brunt als voorzitter van het Toverlint, Kees Tervoort als voorzitter van de NOVA en Milo
Schoenmaker als burgemeester van Gouda. Er is wel een klein probleem, de achtergrond bij Kees
en bij de burgemeester moeten nog worden ingevuld. Bernard doet een beroep op ons om
filmmateriaal te leveren die passen bij de toespraken.
Peter is deze avond onze cheerleader en volgens mij heeft hij er veel lol in.

Niek laat de film Miriam zien met het verzoek of er alsnog commentaar is op zijn film. Hoewel!!!!
Er kan niets aan veranderd worden, dus Bernard hield stijf zijn mond, pas toen Piet de Haan hem
uitdaagde en Peter extra druk uitoefende liet hij zich toch verleiden tot commentaar.

En toen ging Bernard van start, maar Niek liet zich
niet uit het veld slaan, tenslotte is hij de maker niet
waar? Daarvoor waren er al wat opmerkingen die
Niek keurig pareerde. Echter over het algemeen
niets dan lof voor deze film. Dit was wellicht de
tweede keer dat Niek zijn
meesterwerk liet zien.
Of heeft de film al meer dan twee keer
gedraaid, is dit het begin van een cyclus van
tien keer draaien?
Waarom tien keer? Althans het lijkt wel of
Freijja dat vraagt. Het antwoord is eenvoudig!
Hij heeft er tien jaar aan gedacht en gewerkt.
Vervolgens heeft Harry een making of…
gemaakt die we ook mochten zien. Leuke
achtergrond waarnemingen met een vlot stukje
muziek en commentaar. Ook daarvan niets
dan lof aan het adres van Harry.
Piet van de Ree liet ons nog een film zien over een reis die hij heeft gemaakt naar Zuid-Afrika in
1998.
Wout laat een 1 minuut film zien, zoals we gewend zijn van Wout met zijn kleinkinderen weer als
de acteurs, een leuke plot.
Tot slot kregen we nog een nieuwe uitgave van Evert Hasselaar van 1 minuut films die hij opnieuw
heeft gemaakt naar aanleiding van commentaar uit het verleden.
Rob de Weger.

Open podium ZH12.
Een nu eens wat andere avond dan we gewend zijn. Met 14 Toverlinters naar Barendrecht waar de
RVSL (weten we eigenlijk wel waar die riedel voor staat? Om iedereen uit de droom te helpen:
Rotterdamse Video en Smalfilm
Liga. Vandaar in Barendrecht !!)
een open podium organiseerde voor
films die niet op het NOVA festival
worden gedraaid. Twee jaar geleden
heeft het Toverlint deze actie op
touw gezet, toen waren er zegge en
schrijven een handvol filmers en
bezoekers van andere filmclubs
aanwezig. Nu waren er gelukkig
aanzienlijk veel meer filmers die
acte de préséance gaven. Zoals deze
foto laat zien.

Hopelijk zal dit evenement regelmatig gaan plaatsvinden en mogen we hopen dat andere filmclubs
zich ook gaan aanmelden om het jaarlijkse Open podium te gaan organiseren.
Zeg nou zelf, beste lezer, het doet recht aan de makers die hun stinkende best doen om een fraaie
film in elkaar te zetten, en als je dan om welke reden dan ook niet kan meedoen op het filmfestival,
is het toch leuk om op deze manier toch je product aan een breed publiek te kunnen laten zien.
Dit gezegd hebbende gaan we terug naar deze avond in Barendrecht.
De eerste film is van Frans Boymans.
Een liefhebber van Whisky die ons via fraaie beelden laat kennis maken met de bereiding en
gelukzalig slurpen van Malt Whisky, als het na jarenlang rijpen goed genoeg is om te drinken.
Hoewel een technisch verhaal een feest om naar te kijken.
De tweede film is van Drees Brunt.
Een reisfilm over Peru. Ook deze film laat mooie beelden en actie zien van diverse locaties in Peru.
De derde film is van Shimon Pinto.
Getiteld “Mijmeringen”. Het begint met een druppende kraan die de hele film door blijft druppelen,
afgewisseld met wat natuuropnames, en 1 man die statisch voor zich uit zit te staren. Zeer traag en
geen verhaal.
De vierde film is weer van Frans Boymans.
“Voetstappen” , een thrillerachtige film die zeker spanning opbouwt, maar wel voorspelbaar is.
De vijfde film van groep Jillis Koopman.
Over een vrouw die druk doende is en een man die lui op de bank naar de televisie zit te kijken. De
titel van deze film is “Assepoester”. Meer een humoristische woordgrap maar leuk in elkaar gezet.
De zesde film van Reinier van der Wel,
“Het mysterie van een Cigale”, op een camping in de Provence in Frankrijk zien een aantal families
de geboorte van de Cigale.
De zevende film van Ron Hofman.
“Carpe Diem”, Een portret over kunstenares Wil Wildschut. Mooie beelden en heel goed
geportretteerd.
De achtste en laatste film is een speelfilm “Musical”. Deze speelfilm verhaalt over het op zeer
ingenieuze wijze leegroven van een huis. Een waar gebeurde geschiedenis, wel voorspelbaar plot.

Al met al een leuke en
ontspannende avond film
kijken, naar films van
diverse pluimage. De
RVSL zette iedere maker
van de films in de
bloemetjes. Leuk toch!!!!

Rob de Weger.

Clubavond 17 april 2018. Club “Zaanstreek Noord” op bezoek.
Zaanstreek Noord kwam een tegenbezoek brengen, op verzoek van de programmacommissie.
Ze kwamen met drie man o.l.v. Niek Mannens.
Na een oponthoud door de fotograaf van het AD die wat foto’s moest maken voor het naderende
NOVA 1 minuutfestival, dat door Toverlint wordt georganiseerd i.h.k.v. haar 60-jarig Jubileum,
konden we beginnen.
Niek Mannens gaf een introductie met het wel en wee en het bestaan van Zaanstreek Noord. Een
club met faam en vele goede films op hun naam die ook op het Nova Filmfestival draaiden.
De films die men deze avond aan ons toonde:
1] Een leuke clip van Zaanstreek Noord
2] Picasso, een korte animatie welke losse onderdelen van een beroemd schilderij van Picasso in het
scherm liet komen en zo het schilderij weer liet ontstaan.
3] Gonny en Gijsje, ook een animatie dus bewegende figuurtjes in een verhaaltje.
4] Hardt, voor diegenen die niet op het Nova Film Festival geweest zijn een nieuwe kans om de
film te zien. Een film met spanning en toch bijna komisch, over een illegale bende die harten van
jonge mensen, niet zonder misdaad en moord, inpikte en ze in een dure kliniek gebruikte voor
transplantatie. Er is een tijdje gediscussieerd over de mate van geloofwaardigheid, de belichting, het
spel, het Zaanse accent etc.
5] Chinasty, een reis en film door China waarin het beeldmateriaal gekoppeld werd aan de
verschillende dynastieën in China en dat zijn er zeer veel. Een oude film op 4x3 die vandaag aan de
dag nog prima kan meedoen aan reisfilmwedstrijden.
6] De Rechtvaardigheid, het verhaal over
een gestolen schildering, drieluik uit de St.
Rombouts kathedraal,
“Het Lam Gods”, te Mechelen.
Geschilderd door Jan van Eyck. Het
mysterie van het verdwijnen.
7] Mooie Erfenis, een clubfilm over de
dijken rondom de polders naast het
IJsselmeer. Aanleg, waterbeheer en
onderhoud. Er werd uitgegaan van een
fototentoonstelling die ze zelf hebben
opgezet om een uitgangspunt voor hun
film te hebben
8] Het gerucht,
Een in zwart-wit weergegeven dorpsverhaal in oude tijd waarin een gerucht een eigen leven ging
leiden. Uiteindelijk werd het gerucht geloofd en kwam men in getale op de gratis aardappels af.
Mooie film die als een sissertje afliep.
Al met al een aangename avond met films die boeiend genoeg waren om een verwend publiek als
het onze bezig te houden. Na afloop werd er nog stevig nagepraat over de Nova, jureren en
organisaties van festivals. Een vertrouwde Toverlintavond.
Voor u genoteerd,
Arie Heerkens.

Regiofestival ZH’12 op 14 april 2018
Zwijndrecht ofwel Cine’67 was dit jaar aan de beurt om het Regiofestival van ZH’12
te organiseren en dat deden ze goed. Maar liefst 25 films kwamen door de selectie en
dat leverde een ruime dag films kijken op. Het festival startte om 10.00 uur precies en
’s avonds rond 21.30 uur was het afgelopen. Er waren voldoende pauzes om bij te
praten, vlot en vriendelijk bedieningspersoneel, een uitstekende en zeker niet karige
lunch met ’s avonds een keurig en goed verzorgd buffet. Bovendien een echt en mooi theater “Het
Spektakel in Zwijndrecht. Wat moet je nog meer?
De films natuurlijk. Van een goed niveau met een flink aantal nominaties voor het Nova
Filmfestival in november dit jaar. Het festival werd geopend met een aantal sprekers die geen van
allen te lang van stof waren dus kon de projectie op tijd beginnen.
Prijzen Regiofestival 2018
Non-Fictie

Titel

Maker

3e prijs non-fictie

Oktoberkind

Henk van de Meeberg

2e prijs non-fictie

Mond houden

Peter Uiterdijk

1e prijs non-fictie

De Delta

Piet de Kreij

3e prijs fictie

Der10

Nancy Dijksman

2e prijs fictie

Losse eindjes

Bernard Vink

1e prijs fictie

Bastion

Dan Bekker

Briefgeheim

André van der Hout

Mat Gerritsenprijs

Der10

Nancy Dijksman

Jan Schoonen wisselbokaal

Losse eindjes

Bernard Vink

Briefgeheim

André van der Hout

Briefgeheim

André van der Hout

Fictie

Laureaat
Laureaat
Bijzondere Prijzen

Beste nieuwkomer
Nominaties NOVA FF 2018
Titel

Maker

De Delta

Piet de Kreij

Bastion

Dan Bekker

Mond houden

Peter Uiterdijk

Losse eindjes

Bernard Vink

Der10

Nancy Dijksman

Oktoberkind

Henk van de Meeberg

24 Uur Leiden

Joop Mosterd

Een kwestie van tijd

Nancy Dijksman

Schaduwspel

Else van Laere

Briefgeheim

André van der Hout

Natuurlijk, zoals altijd, is niet iedereen het met de jury eens. Velen van de, qua grootte bescheiden,
groepToverlinters vonden een paar films bedenkelijk qua honorering. Ik noem ze:
Bastion, Oktoberkind en 24 uur Leiden. Dat Andre van der Hout de beste nieuwkomer is verbaasde
ook.
Maar, geen gezeur. Of... misschien toch wel. Napraten moet kunnen en jureren is mensenwerk maar
toch snap ik het niet helemaal. Ben ik nou zo verwend als Toverlinter? Als het goed is praten we
daar op 24 april op de clubavond nog even over.
Zeker niet te vergeten de films van onze Bernard. Tweede prijs Fictie en de Jan Schoonen bokaal en
een gedeelde zaalprijs dat allemaal voor Losse eindjes, een film die hem heel wat inspanning heeft
gekost. Nou dan mag je misschien niet de eerste prijs winnen maar Bernard liep mooi binnen en wij
met ons allen hebben alweer eens een reden om blij te zijn een Toverlinter of Toverlintesse te zijn.
Voor u gezien
Arie Heerkens

NOVA 1 minuutfestival in Gouda

Het NOVA 1-minuut filmfestival vond
plaats op 21 april, in het Cultuurhuis
Garenspinnerij in Gouda. Toverlint
organiseerde dit festival in verband met
haar 60-jarig jubileum. Het 1-minuut
filmfestival was een succes. Toverlinters
zetten hun beste beentje voor en Gerrit
kwam superlatieven te kort bij het
afsluiten van dit festival. Er is heel wat
aan vooraf gegaan. Op een echt Gouds
decor van Kaas, kaas en nog eens kaas
werden de films getoond.
Zelfs het certificaat van deelname was op kaas gedrukt.
De opening, we kennen allemaal de openingsspeechen wel, de een na de ander heeft wat te zeggen
en dikwijls niet te kort.
Bernard, niet voor een gat te vangen, had als oplossing om alle sprekers van te voren te filmen;
Drees als Toverlint-voorzitter met een hele mooie stropdas, de Burgemeester op een achtergrond
van Gouda in HD; en ook de speech van NOVA-voorzitter Kees Tervoort heeft hij binnen de
perken weten te houden, met allerlei Nova-filmfragmenten op de achtergrond. Het kon niet meer
stuk en 54 films werden daarna geprojecteerd.
Een 1-minuut film, een minuut pauze en weer de nieuwe film weer pauze enz. Een koffiepauze
tussendoor, rond half een kon iedereen aan zijn lunch beginnen en de jury aan het beraad. De beste
16 films kiezen was hun taak.
De projectie ging uitstekend, moet ook wel kunnen met drie man, het geluid ook goed en een groot
gevarieerd aanbod van films. Als je daar zo zit denk je ”wat een heerlijke hobby hebben we toch”.
Natuurlijk waren niet alle films goed, er is namelijk geen selectieprocedure dus moet je maar
afwachten wat er binnen komt. Het niveau vond ik hoger dan andere jaren. De jury, is de jury, is de
jury, is de jury! De beoordeling is des jury’s en zij hebben geen andere opdracht dan naar hun
inzien de beste 16 films te kiezen. Ik had omdat ik al een aantal keer het 1-minuutfestival als
juryvoorzitter heb mogen doen ook vandaag mijn eigen keuze beste 16 gemaakt. Acht films
kwamen niet overeen met mijn lijst maar ja dat is voor mezelf en je kan je niet overal mee
bemoeien. Een geweldige ochtend en een bijna hilarische middag. Ik ga die beste 16 opvragen en ze
toevoegen aan het toch al grote bestand van 1-minuutfilms dat we al hebben. En wellicht, Harry,
een avondje aan deze serie besteden.
De Garenspinnerij was weer een uitstekende locatie, goed en vriendelijk personeel en weer een
uitstekende lunch.
De prijzenwinnaars werden uiteindelijk:
Nr. 14 Dream Goal, een illusie van een oude man, 1e prijs
Nr. 6 Het begin, beginnende dementie, 2e prijs
Nr. 14 Wie niet sterk is….., een slimme voorkoming van fietsdiefstal, gedeelde 3e prijs.
Nr. 50 Volgende patiënt, een hilarische film over een gezette dame die wat (heel wat) moeite had
met haar winderigheid, ook de gedeelde 3e prijs.
Voor u gezien,
Arie Heerkens.

Dinsdagavond 24 mei, Twee leden verzorgen een avond.
De 2 leden: Piet van Ree en Evert Hasselaar.
Er kwamen 4 gasten op bezoek, (O Sjesus, ik ga nu op
Rob de Weger lijken, wéér een artikel, wat heeft die
gast toch veel geschreven in Toverslag.)
Het overlijden van Gerrit Eegdeman kwam aan de orde
en de condoleance.
Ook werd er een mededeling gedaan dat Nol alweer
herstellend is van behandelingen en er eigenlijk ook nog
niet mee klaar was. Het kost hem veel moeite.
Er kwamen 4 gasten op bezoek, twee dames die de cursus Filmen voor Beginners hebben gevolgd
en twee leden, een man en een vrouw, van de ex Capelse videoclub, die eens kwamen kijken hoe de
sfeer in Toverlint was, de bereikbaarheid en het programma.
Twee leden verzorgden de avond. Piet van der Ree beet de spits af. Piet met een hele lange
filmgeschiedenis is een paar jaar terug zo’n beetje opnieuw begonnen en volgde ook de cursus
Filmen voor Beginners die nu gegeven is. Zijn eerste film was een opdracht vanuit de cursus. We
zagen beelden van het Reeuwijkse Hout, keurig gemonteerd en met een muzikale toevoeging. (Piet
zoek eens naar de stabilisatie-instelling op je camera.) De tweede film ging over mensen die leerden
“suppen”. Een werkwoord dat ik niet kende maar het bleek staande roeien op een soort surfplank te
zijn. Piet’s derde film was een wat oude vakantiefilm over een reis door Vietnam. Met enige
zelfspot noemde Piet dit zijn slechtste film hetgeen Bernard corrigeerde door deze weer op de juiste
plek te zetten.
Hierna kwam Evert Hasselaar en maakte van de presentatie een echte verassing. Een film van
tekeningen, “Getekend Leven” een auto videografisch levensverhaal. Mooie titel.
Evert verraste ons compleet door zijn onbekende talent te
tonen, zelf gemaakte tekeningen, schetsen en schilderijen
met toch wel een eigen stijl hoewel die stijl varieerde van
heel realistisch naar abstract. Een levensverhaal opgehangen
aan de gefilmde tekeningen welke thematisch zijn
gerangschikt. Het enige wat bewoog was de camera maar
samen met zijn spontane verhaal bleef de film boeiend. Een
goede muziekkeuze gepaard met zijn eigen verhaal dat niet vooraf was uitgeschreven. Het zou geen
Toverlint zijn als er na de lovende woorden ook nog wat opbouwende kritiek was en toen dat
allemaal gepasseerd was antwoordde Evert op de vraag: Wat ga je er nou mee doen Evert?
Was het antwoord: “helemaal opnieuw maken”
Afsluitend, van dezelfde Evert (we hebben er tenslotte twee) een borrel op zijn verjaardag
gedronken. Evert, Proost, nog vele jaren en ga vooral door op dit laatste ingeslagen pad.

Van het Bestuur
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 22 mei heeft het bestuur van Toverlint een tussentijdse ledenvergadering uitgeschreven. De
reden voor deze ongebruikelijke stap is de AVG.
De AVG staat voor de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming ofwel GDPR (General Data Protection Regulation), die in de hele EU
geldig is. De AVG gaat 25 mei 2018 in werking. Alle verenigingen moeten dan aan de eisen van
de AVG voldoen.
Uitgangspunten van de AVG zijn dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en
geheim dienen te blijven. Wie persoonsgegevens toch openbaar maakt zonder toestemming loopt
kans een boete te krijgen.
Met de AVG wordt beoogd dat ongeoorloofde verspreiding van persoonsgegevens wordt
voorkomen. Onlangs deelde o.a. de ANWB de persoonsgegevens van haar leden met Facebook.
Dit mag niet meer zonder voorafgaande toestemming van de leden. Ieder individueel lid heeft het
recht om deze toestemming te weigeren of in te trekken.
Om de privacy goed te borgen zijn vergaande maatregelen nodig.
Wat moet je doen om te voldoen aan de AVG?
Om te voldoen aan de AVG moet Toverlint een aantal documenten betreffende privacy hebben
opgesteld. Gelukkig heeft NOVA de regio’s en de clubs geholpen met voorbeeld documenten.
Privacybeleid
Het eerste document is het privacybeleid. Dit document beschrijft de principes, waar de vereniging
zich aan houdt. Het Toverlint secretariaat zal dit document toesturen naar alle leden
Privacyreglement
Het tweede document is het privacyreglement, dat is gebaseerd op het privacybeleid. Dit
document moet vóór 25 mei worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en
gepubliceerd zijn op je website.
Toverlint heeft een ALV georganiseerd op 22 mei. Het Toverlint secretariaat stuurt de leden
de agenda en het privacyreglement.
Op de agenda staan de punten:
1. Goedkeuring privacyreglement en
2. Vaststelling toestemming tot verspreiding van de ledenlijst onder de eigen leden.
3. Toestemmingsverklaring in lidmaatschapsvoorwaarden zetten voor publicatie op de
website van foto- en videomateriaal en teksten waar namen of andere persoonsgegevens
in voorkomen, bijvoorbeeld in verslagen van evenementen, uitslagen van festivals enz.
Voor personen jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouders nodig. De toestemming
geldt alleen voor het besloten gedeelte. Voor het openbaar op de website zetten van
iemands naam is aparte toestemming van de Betrokkene nodig.
Op 22 mei laat het bestuur een presentielijst tekenen en houdt een stemming over de
goedkeuring van het reglement. Bij gewone meerderheid van stemmen is het reglement
goedgekeurd. De secretaris maakt een verslag van de vergadering. Na de vergadering gaat de
clubavond door zoals gepland.

Register van Verwerkingsactiviteiten
Het bestuur stelt een register van verwerkingsactiviteiten op. De NOVA verstrekt een voorbeeld.
Dit is nog de lastigste en meest bewerkelijke stap.
Het register geeft antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn de verschillende doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verwerkt?
• Om welke persoonsgegevens gaat het?
• Op welke categorie personen hebben de gegevens betrekking (wie zijn de betrokkenen)?
• Hoe lang worden de betreffende persoonsgegevens bewaard?
• Verstrekt de vereniging persoonsgegevens aan derden, wie zijn dit en wat is het doel daarvan?
• Wat zijn in algemene bewoordingen de getroffen beveiligingsmaatregelen ter bescherming van
de betrokken persoonsgegevens?
• Worden er persoonsgegevens doorgegeven aan of opgeslagen in landen buiten de Europese
Economische Ruimte en/of internationale organisaties en, zo ja, welke landen en/of
organisaties zijn dit?
Iedere verwerking wordt in een aparte regel beschreven. Verwerkingen, die niet in het register staan
mogen niet worden uitgevoerd.
Daarnaast worden de statutaire gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke erin opgenomen.
Dit register is nog niet compleet en het bestuur zal de leden informeren wanneer dit wel het geval is
en op dat moment aan de leden ter beschikking stellen.
Gedragslijn Toverlint inzake AVG
Het bestuur heeft een gedragslijn Toverlint inzake AVG geschreven om op een praktische manier te
verduidelijken hoe er binnen Toverlint met persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze gedragslijn is
nu nog een eerste versie en het valt te verwachten dat dit document in de loop van de tijd zal
worden aangepast. Het bestuur nodigt leden uit om suggesties te doen voor aanvullingen of
wijzigingen van dit document. Ook dit document zal aan de alle leden worden toegestuurd voor 22
mei 2018.
Toestemming vragen voor verwerking persoonsgegevens aan nieuwe leden
Toverlint maakt een papieren aanmeldformulier, waar de persoon bij aanmelding als nieuw lid of
voor deelname aan een activiteit als hij geen lid is, toestemming verleent voor de verwerking van
persoonsgegevens. Je mag een persoon niet automatisch een nieuwsbrief toesturen en je mag
toestemmingsvinkjes niet standaard aan zetten.
Het formulier voorziet in een keuze mogelijkheid voor:
• Nieuwsbrief club,
• Nieuwsbrief regio,
• Nieuwsbrief NOVA.
De persoon moet het formulier tekenen of actief een vinkje zetten bij de toestemmingsverklaring.
Er wordt ook geregistreerd dat de persoon het privacyreglement heeft gelezen en ermee akkoord
gaat.
Het formulier wordt gedurende het lidmaatschap bewaard.
Het aanmeldformulier, dat club- en regioadministrators invullen bij de aanmelding van een nieuw
lid zal worden aangepast, zodat bij de regio en NOVA bekend is of de Betrokkene de nieuwsbrief
mag krijgen.

Rabobank Sponsorfietstocht nieuws
Vorig jaar heeft uw vereniging deelgenomen aan de gezellige Rabobank Sponsorfietstocht. Wilt
u ook dit jaar weer geld voor de clubkas bij elkaar fietsen? Doe dan mee aan de tweede editie van
de Rabobank Sponsorfietstocht op zaterdag 30 juni a.s. Schrijf uw vereniging nu in! De
voorbereidingen voor de Sponsorfietstocht zijn in volle gang. Ruim 70 verenigingen hebben zich al
met meer dan 2.500 deelnemers ingeschreven.

Maar ja dan kom je in de krant de volgende dag onderstaande tegen, wat moet ik nu doen???
(Help!!!!)

Voor u gelezen,
Arie Heerkens.

Kijk wat voor reclame Heidi heeft verzorgd via kranten en persberichten:

PERSBERICHT
Gouda, 30 maart 2018
Betreft: 1 Minuut films van Toverlint in Cinema Gouda
Geachte redactie,
In het kader van haar 60-jarig jubileum nodigen wij ieder uit voor een bezoek aan de Cinema
Gouda. U maakt kennis met het werk van de Goudse filmclub Toverlint door een compilatie
van 25 minuten van 1 Minuutfilms in de Cinema Gouda.
De NOVA (Nederlandse Vereniging van Audiovisuele amateurs) organiseert jaarlijks een 1
Minuut filmfestival en Toverlint draagt haar steentje bij door grappige, ludieke films met een
korte verhaallijn in te zenden.
De inloopdagen zijn:
Zaterdag 14 april : 13.30 uur
Donderdag 19 april : 18.30 uur
Zondag
29 april : 13.30 uur
Voor informatie:
Drees Brunt 06 53431017
Heidi Jonker 06 12106737 of 0182 538867

PERSBERICHT
Gouda, 17 maart 2018
Betreft: Gouds Filmfestival
Ter ere van haar 60- jarig jubileum organiseert de Goudse filmclub Toverlint op
17 oktober 2018 het Gouds Filmfestival.
Maak een leuke film over je hobby, organisatie, feestje, buurt of zo maar een leuk verhaal en stuur
het in naar het Gouds Filmfestival. Voor informatie zie: https://www.goudsfilmfestival.nl
Meld je aan met je filmpje en vier het met ons mee.
Het Gouds Filmfestival onderscheidt 3 categorieën:
 Kinderen tot 12 jaar
 Jongeren tot 18 jaar
 Goudse regio filmer
Voorwaarden:
Een film mag niet langer zijn dan 10 minuten.
Filmpjes gemaakt met een mobieltje zijn welkom.
De inzenders moeten woonachtig zijn in Gouda of omstreken.
Per categorie reiken we een award uit.
Tevens is er een publieksprijs.
Voor meer informatie:
Heidi Jonker, tel. 0182 538867 06 12106737
Drees Brunt (voorzitter Toverlint), 06 53431017

Heidi, chapeau voor al je inspanningen, dat moet dus goed komen.
Rob de Weger.

