Verslag van de clubavond van 6 september 2018.
Nico opent de avond.
Tot onze grote vreugde is Cor weer aanwezig; hij is 90 geworden en wordt daarom
natuurlijk toegezongen.
Tiny Geneugelijk komt kijken vanavond.
Het clubuitje naar het Stoomdepot wordt besproken.
Agenda:
4 oktober : spreekwoorden en gezegden; de bedoeling is dat het filmpje anoniem
wordt ingeleverd op de avond zelf.
Dinsdag 16 oktober: We gaan op bezoek in Rijswijk , bij de club van Suzan. Wie mee
wil, moet dit even opgeven bij Yvonne Commijs. Yvonne en Nico hebben een lijst met
films opgesteld, waarvan de meesten op de mediaplayer staan.
18 oktober: Reclamefilm.
Volgende week: werkgroep/montage
Vanavond wordt weer eigen werk gedraaid.
1. Wim Hessing: Meerkoeten.
Wim heeft een filmpje gemaakt van het maken van het nest en de verzorging van de
jongen.
2. Ger van Wijk: Oude feuiilefilm De schat en de bijl.
Een echtpaar heeft een oude kaart met een kruis erop. Er wordt uitgezocht, waar dit
precies is en dan wordt er gegraven. Men vindt een schatkistje met sieraden.
Deel 2: Een vrouw komt bij een heler met sieraden en weet die met een beetje
sjacheren aan hem te verkopen.
3. Ger van Wijk en Lyana van Asten van Wijk: Tokyo
We zien een impressie van de stad, zijn bewoners, het openbaar vervoer, een vismarkt,
robots, dure auto's
4. Groepsfilm. Even opfrissen.
Een vrouw gaat naar openbaar toilet om zich op te frissen; daar staat een man met een
zonnebril op en zij gaat er vanuit, dat deze man blind is. Zij kleedt zich uit en dan blijkt
jongeman te wachten op een echte blinde.

5. Siebe de Boer: Lijn 10
In deze film zien we een rit met de historische tram door Rotterdam. Eerst leest de
conducteur een gedicht voor en daarna vertelt Herco Kruik het een en ander over
Rotterdamse bijnamen.
6. Martin Terlingen: DE 250 jaar Feest.
Martin heeft gefilmd op dit feest; hij laat eerst beelden van de geschiedenis van DE.
Daarna zien we opnamen van het feest, met allerlei activiteiten en optredens.

7. The Dream Isala Video Award.
Dit is het verslag van het districtsfestival in 2002, georganiseerd door Videofillmclub De
IJsselstreek.
We zien de voorbereidingen, delen van de getoonde films, allerlei toespraken en
tenslotte de prijsuitreiking.

