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Er was weer heel wat afgefilmd dus: laat maar zien!

Het is de eerste clubavond van de maand dus, geheel volgens het programma, weer tijd om onze
nieuwe en, bij gebrek daaraan, wat oudere producten te vertonen. Peter had de leiding dus wat wil je
dan nog meer. Geroutineerd loodste hij ons de avond door met meningen uit de zaal en kwinkslagen
en waarderende opmerkingen van hemzelf. Op de oproep van Evert H., die verhinderd was, om deel
te nemen aan een wedstrijd ‘blaasvoetbal’ in een buurthuis of daar een reportage van op te nemen
kwam weinig respons.
En toen kwamen de nieuwste producten op het doek:
De ‘UNICA’-film: ‘GOUDA HOLLAND’
Op het UNICA-festival, eind augustus in Zeist, was ook een
vertegenwoordigster aanwezig van het organiserend comité
uit Engeland: Kate Sullivan. Zij promootte een initiatief dat
zo veel mogelijk filmclubs een filmpje maken waarin ze
zichzelf op één of andere manier etaleren. Deze filmpjes
worden dan op Youtube gezet en zijn met een QRcode op te
roepen. Een boekje met al deze codes moet dan op UNICA
2020 in Birmingham verschijnen. Na nog een oproep van
haar in november moest er dan ook maar een Toverlint-filmpje gemaakt worden, vond het bestuur.
En zo geschiedde: begonnen met een tekst te schrijven en daarop oud en nieuw beeldmateriaal van

diverse leden te monteren kwam er een promotiefilmpje van bijna 3 minuten uit de bus waarin zowel
Gouda als Toverlint ‘uit de verf’ komen.
En dit leuke mailtje kwam er als reactie van Kate:
Niek and all Toverlint Filmclub,
I have watched your film. It is wonderful! Thank you all so much! It gives me a ‘taste’ of Gouda : ) as
well as your beautiful club. It is brilliant that you include the history of Toverlint Filmclub as well as
present-day a visit in 2020. Perfection! I love that you show watching AND making films!
It is great that you also have a section with just music. In my humble opinion it feels exactly the right
place for it in the structure of the film. The JAWS sequence is fantastic and the laugh feels like it
comes at a perfect time in the film structure! (I did not receive any copyright messages from
Youtube).
The ending is beautiful showing the celluloid which is echoed in your logo- the projector (and voice
over) also adding a sense of magic at the end of the film. WONDERFUL! THANK YOU ALL SO
MUCH! I need to promote the project online- I think I will use this film as an example :-)
Many, many thanks again.
Kate Sullivan

‘Auschwitz-Yad Vashem’ van Joop.
In 2008 bezocht Joop op één van zijn reizen het vernietigingskamp Auschwitz waar hij, zoals we van
Joop gewend zijn, indrukwekkende beelden maakte. In 2011 maakte hij een reis naar Israel en
bezocht daar in Jeruzalem het nationale herdenkingscentrum voor de Holocaust. Ook hier maakte hij
opnamen. Van deze 2 verschillende plaatsen, die zo veel met elkaar gemeen hebben, maakte Joop een
aangrijpende film. De koepel met de portretten van de onschuldigen die zinloos vermoord zijn vormt
een waardig slot. DIT NOOIT MEER. De voice over, door Joop ingesproken, paste wonderwel.
‘Zotte zaterdag’ van Niek
De beelden die ik opgenomen had om een filmpje te maken
voor ‘Raad de Maker’ op de 1e clubavond van dit jaar waren
zodanig dat Pieta vertelde dat de zaal bij het eerste shot al
zou raden dat ik dat gemaakt had. Vervolgens alle ‘mislukte’
stukjes maar verzameld en dat aan elkaar geplakt. Resultaat:
bij het 2e shot zegt Elisa tegen me: “Dat is van jou”. Mislukt
dus. Vanavond dan maar de eerste montage vertoond.

‘Spannend biedverloop’ van Nel v.d. M. en Elvira, bijgestaan door Peter en Wout.
Vier, meer of minder ervaren, bridgers: Wil, Hetty, Wim en Joop proberen er een gezellige middag
van te maken. Wie kan er eigenlijk wél bridgen? In ieder geval de scenarioschrijvers. Mij ontging
erg veel terwijl het voor een ervaren bridger als Piet een ‘eitje’ was. Wel duidelijk was dat het ene
stel het strijdtoneel boos verliet en dat de tegenpartij daar heel gelukkig mee was. En dat allemaal
door ‘verkeerde’ kaarten op te gooien? Piet had zitten wachten op een Doublet maar die kwam niet.
Buiten de ‘gedachten-stemmetjes’ en soms een uitroep was het stil in de film. Op een vraag uit de
zaal of een zacht muziekje op de achtergrond iets toe zou voegen werd hem door Nel ondubbelzinnig verteld dat het tijdens bridge STIL is. Hier en daar gaat Wout nog wat schaven om het tempo
iets te verhogen. Als ik het goed heb begrepen schuift Piet als extern deskundige aan.

‘Benidorm, Engelse dag’ van Piet v.d.R.
Al jaren gaat Piet in november naar Benidorm en maakt
daar, als onderdeel van het begin van Carnaval de ‘Engelse
Dag’ mee: een enorme optocht van verklede en ontklede
massa’s mensen die blijkbaar heel blij zijn met zoveel
bekijks. En dat is ook vaak de moeite waard. Jammer dat
Piet regelmatig door andere onderdelen van het, prominent
aanwezige, vrouwelijk schoon geboeid werd dan
verschillende anderen onder ons. Heel mooie beelden waar,
met nog meer aandacht voor de overgangen, een boeiend
geheel van te maken is. En dan het geluid, hè. Het blijft lastig.
Hier stopte de eigen inbreng van deze avond. Arie riep nog op om nog eens na te denken over het
maken van een ‘pauze-filmpje’, iets wat eindeloos door kan draaien zoals een klotsende zee en het
snijden van een eindeloos brood.
Als slot zagen we de boeiende film van Urbain Appeltans over een echtpaar waarvan zij dement is
en uiteindelijk haar echtgenoot alleen nog herkent aan de geur van lavendel. Dat is dan ook de titel:
‘Een vleugje lavendel’.
Met deze film als afsluiting begaven we ons al om 21.50 uur naar de bar. De volgende keer dus niet
zeuren als het 22.10 uur wordt!
Niek

Het clubfestival 2020
Vandaag op 9 februari, ondanks storm en regen, beleven we weer één
van de hoogtepunten van onze jaarlijkse clubactiviteiten. De zaal is door
de commissie mooi ingericht, de programmaboekjes prima door Gerrie
verzorgd en de messen niet geslepen… Zelfs de jury: Henk van de
Meeberg, Hennie Harteveld en Rik Kapoen, is gekomen.

onze voorzitter en een jurylid, Rik Kapoen

Na de opening van Drees, die blijkbaar wat hoofdbrekens kost, kan de projectie starten. Na elke film
geeft één van de juryleden direct commentaar. Sommige opmerkingen heb ik opgenomen in dit
verslag.
‘Nach Kevelaer natürlich’ van Niek. Een dagje uit. Met plezier gemaakt; dat valt te zien. Zonder
statief, middenstuk te lang en weinig diepgang. Dat laatste heb je al gauw met die protestantse bril.
‘Rockdump vessel’ van Rob v.E. Complimenten voor de maker. Objectieve cameravoering.
Aandacht voor het getoonde vakmanschap.
‘Elfstedentocht van Maarten’ van Harry. Mooie reportage, mooie commentaarstem. Advies:
minder zoomen zodat er meer rust komt in de shots.

‘Duindigt’ van Wil en Ron. Mooi gekadreerd en grafisch verzorgd. Moet kleiner geacteerd worden.
‘Snoei’ van Drees en team. Een perfecte cast, mooi camerawerk en mooi licht. De jury had wel
moeite met het, volgens hen, ‘onvolledige’ einde.
‘De Verhuizing’ van Wout. De hoofdpersoon blijft
volkomen naturel; ‘leerplan’ is voortaan een vies
woord en het geluid is goed. Omdat er relatief weinig
insert-beelden in zitten wordt de film vooral een mooi
‘luisterstuk’.

Janny Dercksen in ‘De Verhuizing’
‘Aloysius’ van Wil en Ron. Prachtig openingsshot vanuit de drone. Mooie kadrering, mooi licht. De
jury constateert echter ‘haperingen in de verhaalstructuur’ maar waar dat was, dat zoeken ze nog op.
‘Iran’ van Joop. Er is veel research gedaan en dat is mooi verteld. Mooie, rustige beelden (en dat uit
de hand!) en soms dicht bij de mensen gekomen. Een prachtige indruk voor thuis.
‘Begrafenisceremonie’ van Evert H. Filmen wat je filmen kan en dan thuis gaan improviseren met
de montage. De wat ‘rommelige’ cameravoering geeft de sfeer van deze gebeurtenis goed weer.
‘Perpetuum Mobile’ van Niek. Mooie cameravoering maar voor de gemiddelde kijker wel erg veel
techniek. Had ik al eens eerder last van.
‘Vincent’ van Peter. Mooie afwisselende beelden. Grafisch goed verzorgd. De zangeres met de gitaar
in het begin is wel wat lang.
‘IJsland, land van vuur en ijs’ van Koos.
Goed verdeeld in 5 blokken met elk z’n eigen
thematiek. Maar wie zijn de reizigers?
De betrokkenheid wordt groter bij het
amfibievoertuig.
‘IJsland, land van vuur en ijs’
‘So beautiful’ van Ron. Mooi gekadreerd en mooie contrasten. Maar wel wat teveel van bijna
hetzelfde.
‘Joris en de haai’, de clubproductie. Het juryrapport heb ik aan het slot van het verslag integraal
weergegeven omdat dit een film van ‘ons allemaal’ is.
‘Natuurlijk koken’ van Evert H. Filmen zolang de kok praat. Lekker los gefilmd. Er komt wat meer
spanning in als er een 2e persoon bij komt. Niet te lang.
Dat was het dan. Het laatste woord is aan de jury:
1e prijs: ‘Snoei’ van Drees met zijn team.
2e prijs: ‘Aloysius’ van Wil en Ron.
3e prijs: ‘Joris en de haai’ de Toverlint-Vlisterfilm-productie.
De Mat Gerritsen prijs: ‘Snoei’ van Drees met zijn team.
Prijs voor beste film, op een reis gemaakt: ‘Iran’ van Joop.
Jan Aartman prijs (zaalprijs): ‘De Verhuizing’ van Wout.
Nominaties voor het Regiofestival kregen:
de 1e, 2e, en 3e prijs, ‘Iran’ en ‘Perpetuum Mobile’.

Deze festiviteit werd heerlijk afgesloten met een Indisch buffet van Rasa Baru.

En dan hier het beloofde juryrapport voor ‘Joris en de haai’.
“Inhoud: Als één van de specialiteiten van een restaurant op blijkt te zijn zorgt dat voor problemen.
Verhaalstructuur: Bezoekers aan een restaurant bestellen één van de speciale gerechten van de kok.
Als deze bemerkt dat dit gerecht niet meer voorradig is wordt het koksmaatje op pad gestuurd om dat
te verhelpen. De gevolgen daarvan bepalen het vervolg van de film.
Filmische vormgeving: Als vormgeving springen een aantal set-ups direct in het oog. Bijvoorbeeld
de haaienvin, het zoeken naar een koksmaatje etc. Dit wordt tijdens de intro goed opgebouwd. Er zijn
overigens meerdere spanningsbogen zoals het gaan vissen, de beelden van de haai en het doorkappen
van de vislijn. Dit verhoogt de kijkbaarheid. Het spel met de kijker, dus hoe het verhaal wordt
verteld, draagt bij aan de spanningsopbouw: de kijker weet meer dan betrokkenen (of niet). In het
scenario is dit goed uitgewerkt. Dat het verhaal ongeloofwaardig is en de gezelligheid en lichtvoetigheid de boventoon voeren wordt al in het begin goed duidelijk gemaakt. De cameravoering is goed en
de montage wisselt (rommelig aan het begin en spannend na de schreeuw). Er is goed gebruik
gemaakt van bestaand licht en het spel is behoorlijk goed en geloofwaardig. Mooie plaatjes geschoten
maar zo hier en daar wat te donker. Zowel de teksten als de toegevoegde muziek zijn goed en
verstaanbaar. De lol die de deelnemers hebben gehad bij het maken van deze film stond waarschijnlijk voorop. Een film die qua vormgeving en technische mogelijkheden bekwaam is gemaakt.”

Niek
P.S. Na een kleine aanpassing en herjurering heeft ook ‘De Verhuizing’ van Wout een nominatie
voor het Regiofestival gekregen! Gefeliciteerd, Wout.

De stand van zaken: klaar, bijna klaar of nog aan het begin.
Na alle ‘volmaakte’ producten van afgelopen zondag terug naar de realiteit: er moet gewerkt worden.
Vandaag, 11 februari, trekken we daar onder leiding van Nel v.d.M. de hele avond voor uit.
Er komen 4 filmprojecten aan de orde:

‘Haastrecht 2019’ van Rob d.W.
Een film van 60 minuten voor de Historische
Vereniging van Haastrecht. Hieruit heeft Rob voor
ons een selectie gemaakt van 20 minuten. Het doel
van deze film is hem te bewaren en over 10 jaar uit
de kast te halen om te zien in hoeverre Haastrecht en
zijn inwoners zijn veranderd.
Zijdelings komen de monumenten in beeld maar het
draait vooral om het sociale leven, de (sport)clubs en
de cultuur binnen deze gemeenschap. Rob heeft zijn
nek behoorlijk uitgestoken en dat is dan ook te zien.
Vele uren heeft hij opnamen lopen maken en nog langer achter de Casablanca gezeten. Talloze
volwassenen en vooral kinderen passeren de revue. Juist voor deze laatste groep moet het wel
geweldig zijn om zichzelf in 2029 terug te zien.
‘Vergeten kinderen’ van Jessica Verhagen, Wim Minnaard, Ron, Wil, Arie en heel veel anderen.
Voor de eerste keer sinds de opnamen, najaar 2019, wordt
ons een inkijkje gegund. Dit project, wat al loopt vanaf
2017 krijgt nu langzaam vorm. Er is een enorme
voorbereiding aan vooraf gegaan. Kinderen van
Musicaltheater Mirakel, de boot van Bart Lahr, de
rekwisieten uit 2 oudheidskamers, een aanlegsteiger,
2 Duitse soldaten…. En dat is dan het topje van de
ijsberg. Ook de opnamen gingen niet altijd van een leien
dakje: een onwillige drone, een weggewaaide hoed van
een notabel en elke dag de kou! Maar alle ellende ligt
achter ons en vandaag zien we een klein stukje van wat onze ontberingen allemaal hebben
opgeleverd. En dat is erg veel en heel mooi.
Ron begint met de vertoning van de trailer met oorlogsbeelden van Rotterdam en richt vervolgens de
aandacht op de hongerwinter ’44-’45. De rauwe titels tussen de beelden werken prima. En dan zien
we een stukje uit de ‘making-of’ van Peter om af te sluiten met de montage van het begin van de
film: de voettocht van Reeuwijk naar Waddinxveen, het inschrijven van de kinderen op de kade en
het schrijnende afscheid van de ouders. Wat kunnen die kinderen mooi ‘spelen’. Je wordt er koud
van. Na een paar fragmentjes van de stuurhut met Bart en de scheepsjongens en de kinderen in het
ruim terwijl de bommenwerpers overvliegen komen we toe aan de eindeloze rij medewerkers. Het is
indrukwekkend. En dat geldt beslist ook voor de schitterende beelden in stemmig zwart-wit!
Wie de première wil bijwonen op 5 mei moet zich haasten. Er zijn maar 50 plaatsen voor
Toverlinters beschikbaar. Opgeven bij Drees.
‘Spannend biedverloop’ van Nel, Elvira, Peter en Wout.
Vorige week hebben we al een keer deze film mogen
zien en toen waren er nogal wat vragen en opmerkingen
over het getoonde. Piet is deze week aangeschoven bij
Wout tijdens de montage en dat heeft zijn vruchten
afgeworpen. Ook de effecten die Wout toegevoegd heeft
doen het goed en halen de ernst een beetje uit het verhaal.
Het blijkt soms ook moeilijk te zijn de bridge-gewoontes
in te wisselen voor de film-realiteit. Maar het wordt
steeds beter! Nu nog de ‘gedachtenstemmetjes’ opnieuw
opnemen en synchroniseren en ‘klaar is Kees’. Of, zoals Nel zegt: “We gaan er mee door!”. En die
handboeien? Joop: “Dat weet mijn vrouw nog niet”.

‘Rett-Syndroom’ van Gerrie en Drees.
“Het Rett- syndroom is een erfelijke aangeboren aandoening waarbij de
ontwikkeling bij meisjes op jonge leeftijd stil blijft staan, waarna de meisjes in
zichzelf gekeerd raken, vaardigheden verliezen die ze al beheersten en last
krijgen van epileptie aanvallen”.
“Geef de Rett-meisjes een stem”; dat is wat Gerrie met deze film wil uitdragen.
De moeder van het 9-jarige dochtertje J. vertelt in deze film over de onderbroken ontwikkeling bij
haar dochtertje en de problemen waarvoor zij staan. Maar ook de mogelijkheden die de moderne
hulpmiddelen bieden zoals het gebruik van de spraakcomputer. Bij afwezigheid van Gerrie laat Drees
de opname zien van het verhaal van moeder en de aangrijpende beelden die in de loop der jaren zijn
opgenomen van het meisje. Een film waaraan nog heel veel werk is te doen. Zeer de moeite waard!
Niek

19 februari: filmanalyse met Wil.
Wil stelde zichzelf en ons de vraag: ”Waarom wordt mijn film soms anders gewaardeerd dan ik me
had voorgesteld en wat doe ik dan ‘verkeerd’ in de ogen van de jury?” Hierop gaan we vanavond, als
dat al mogelijk is, een antwoord proberen te vinden.
Als eerste nodigde ze Arie uit om, als
bedreven jurylid, ons uit de doeken te doen
wat jureren inhoudt en wat de criteria zijn.
Volgens Arie willen we ons graag met
anderen meten en dan ook weten wat onze
plaats in de rangorde is. We ontkomen dus
niet aan systeem van punten en prijzen. Maar
hoe gaat zo’n jury nu te werk? Allereerst
wordt gekeken naar de verhaalstructuur:
snapt de kijker wat de maker ons wil
vertellen. Maakt hij gebruik van wendingen,
symbolen, set up’s… Daarna wordt de
filmische vormgeving onder de loupe
genomen. We praten dan over objectieve /
subjectieve cameravoering, toepassen van verschillende geluidslagen, montage en découpage,
gebruik van scenario en shotlist, kwaliteit van acteren… Evert (ook geaccordeerd jurylid) vult aan
dat een juryrapport niet alleen de zwakke maar juist ook de sterke punten van een film naar voren
moet halen.
Na zoveel kennis tot ons te hebben genomen wordt het nu tijd om als juryleden zelf een oordeel te
vellen. Als ‘proefkonijn’ zijn door Wil 2 films uitgezocht, die onze 2 juryleden mede beoordeeld
hebben: Nr 1 en Nr 2. Wij gaan, na discussie in groepjes, deze films beoordelen. Daarna kunnen we
onze mening ‘spiegelen’ aan de mening van de ‘echte’ jury.
Nadat Koos de films stuk voor stuk voor ons feilloos
geprojecteerd heeft gaan we aan de gang. Als eerste gaat
Nr 1 onder het mes. We werken het lijstje af wat we van
Wil gekregen hebben opdat we maar niets zullen
vergeten. De meningen zijn duidelijk, uitgesproken en
niet altijd erg genuanceerd. Wat de ene groep een
‘chaotische opbouw’ vindt, is de andere gecharmeerd
van de ‘goede spanningsboog’. Vindt A de film een
demonstratie van kennis van de ‘trucendoos’, B is het
daar beslist niet mee eens en geniet van chromakey,
splitscreen en computer-animatie.

Nadat iedereen zo zijn mening heeft weergegeven komt dan HET JURYRAPPORT.
En wat zegt dat: VERNIEUWEND! Zo zie je maar…
Nr 2 komt er ook niet geheel ongeschonden uit. Vindt groepje C het een indringend verhaal van een
gedreven kunstenaar, groep D komt niet verder dan een ‘portretje van een man die schildert’. Ook
over de functie van de kunstvoorwerpen uit Oceanië wordt verschillend gedacht. De muziek van
Philip Glass die de hele film hoorbaar blijft en niet écht uit de geluidsinstallatie komt valt niet bij
iedereen in de smaak. Het camerawerk wordt gezien als ‘van hoog niveau’ tot ‘toevallig’.
Het JURYRAPPORT wijst op de te grote lengte. Daarna ingekort schijnt hij beter geworden te zijn.

Wil en de groepjes

De conclusie van deze avond is naar mijn idee:
Als jouw mening geheel vrijblijvend is en geen consequenties heeft voor de maker is het makkelijker
om uitgesproken meningen te verkondigen dan wanneer je mening zwart op wit in een juryrapport
komt te staan. Bedankt, Wil, voor deze verhelderende avond.
En toen gauw naar de bar; Harry is jarig!
Niek

22 februari: themafestival ‘VERVOEREN’.
Een bijdrage van Evert H.
Met 19 films en rond 70 bezoekers was het ZH12 themafestival van
zaterdagmiddag 22 februari een succes. Elvira, Drees en Evert reden
gezamenlijk naar Spijkenisse, om daar verwend te worden met veel
ontmoetingen, muziek en lekkers van twee sponsoren. Hoewel in de
platte zaal soms wat beeld onderin verloren ging, was de organisatie
degelijk verzorgd. Te degelijk mag wel gezegd worden, omdat het
“niemendalletje” van zo’n klein en gezellig samenzijn met even tussendoor gemaakte films was
opgeblazen tot een voor Spijkenisse groots gebeuren, met vier toespraken vooraf, de introductie van
sponsoren en muziek van de “Funfare”. Na afloop werd via een excel bestand het oordeel van de zaal
als een spannend bedoelde film ingevoerd. Nooit meer doen, als er meer dan 30 aanwezigen zijn. Het
kostte 40 minuten. De prijsuitreiking en de vele bedankjes vroegen meer dan een kwartier. RVSL had
goed uitgepakt met 7 films. Toverlint kwam met twee films (Hondenleven van Drees en Hetty, In
Vervoering van Vervoeren van Evert). “De laatste reis”, over het vervoer van een in IJsland op
golfbrekers vastgelopen zeeschip (met 1000 ton verhard cement) werd overtuigend winnaar van de
zaalprijs. Jan Houtman was door de bergingsmaatschappij uitgenodigd om een maand lang mee te
gaan en de berging te verfilmen. Die periode werd uiteindelijk drie maanden. Een rustige film met
zorgvuldig opgebouwde beelden over on-daagse handelingen en menselijke interacties. Hij mocht
bovenop de actie zitten.
Volgend jaar staat Film- en videogroep Rijnmond 50 jaar onder leiding van de oprichter Dirk A.J. de
Cocq en organiseert hij het regiofestival. Dat zal nog bombastischer worden, bij leven en welzijn.

Rob van Maanen over: ‘Wat is een documentaire’.
Vanavond, de 25e, hadden we een professionele gastspreker. Rob van Maanen, beroepsfilmer,
besprak met ons aan welke criteria de klassieke documentaire dient te voldoen. Evert H., die deze
avond de leiding had, wist het feilloos; zodanig dat Rob zich afvroeg wat hij bij ons kwam doen.
De criteria zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Het moet berusten op waarheid.
Er moeten feiten worden vastgelegd.
Er moet hoor- en wederhoor plaatsvinden.
Er moet een duidelijke verhaallijn zijn.
De maker moet een eigen invalshoek hebben.

Maar toen de praktijk: Rob schotelde ons een reeks
fragmenten voor; over woningrestauratie (reclame),
margarine- en sla-olie handel (promo), Apeldoorn
(promo), luchtmacht (voorlichting), Lissabon
(vakantie) maar gelukkig ook één echte docu:
een film over het wijzigen van de stroomgeul van de Maas, ingeleid door een ecoloog.
Ook kwam aan de orde: wat is de doelgroep, welke boodschap breng ik over, wat zijn de
invalshoeken (van de maker/opdrachtgever), welke eigen medewerkers heb ik nodig…
Een conflict in de film kan interessant zijn; juist omdat dan de meningen uit 2 kampen aan de orde
komen en tegenover elkaar kunnen worden gezet.
Jammer dat, voordat Rob de kans kreeg om een complete film van hemzelf te laten zien, Evert H. het
gesprek meende te moeten ombuigen naar: wat voor geluid voegen we toe aan een ‘stom’ stuk film.
Een voor Rob onmogelijke taak om hier iets zinnigs over te zeggen zonder de film te zien. Het
resulteerde dan ook in wat vrijblijvend gepraat waar niemand iets aan had.
Rob werd hartelijk bedankt voor deze avond.
Hij schijnt ook nog een lezing over cameravoering te hebben. Wat mij betreft: GRAAG!
Niek

Documentaire? Helaas: een wervingsfilm voor de Koninklijke Luchtmacht van Rob van Maanen

Van het bestuur
Eén van de activiteiten die Toverlint dit jaar organiseert is het ZH 12
Vakantiefestival. We hebben nagedacht wat een geschikte en betaalbare locatie
zou zijn in Gouda. De zaal moet goed zijn voor ongeveer 80 personen. We zijn
met Filmhuis Gouda in gesprek gegaan en het is gelukt om tot overeenstemming te komen. Het festival vindt plaats op 18 juli 2020 . De toegangsprijs
voor leden en hun partner is vastgesteld op 5 euro en voor andere belangstellenden op 6 euro p.p. Het Filmhuis zal via haar eigen netwerk bekendheid
geven aan dit festival en belangstellenden zijn welkom zolang er plaatsen beschikbaar zijn. ZH 12 zal
haar website t.z.t van een mogelijkheid voorzien om plaatsen te reserveren. Niek eindigde bij ons
laatste Toverlint Vakantiefestival als eerste met zijn film ‘Nach Kevelaer natürlich’. Daarmee zal
deze film de Toverlint-inzending zijn.

