Verslag van de clubavond van 20 september 2018.
Nico opent de avond. Hij vraagt nog even aandacht voor de clubavond van 4 oktober:
Spreekwoorden en gezegden. Verder vraagt hij of er nog leden meegaan naar Rijswijk.
Jan van der Arend en Henk Molenaar presenteren de avond. Zij laten films zien, die zij
gemaakt hebben.
1 Talud.
Deze film is 30 jaar oud en nog gemaakt als smalfilm. Het is een film met flashbacks.
Rinus Vrijdag speelt de hoofdrol.
Een man rijdt in een auto en deze rolt van het talud. De bestuurder kruipt er uit, maar is
wel gewond. Via flashbacks kunnen we zien, hoe het komt, dat hij in deze situatie
terecht is gekomen.
2. Sail Amsterdam. 2005.
Jan en Henk zouden naar Sail gaan, maar als ze net aan het filmen zijn, gaat Jan door
zijn knie. Hij wordt afgevoerd met een ambulance naar een ziekenhuis en Henk blijft dit
filmen.
3. Arboretum Trompenburg en tuinen..
Een film van Henk: een impressie van de 4 jaargetijden in het Arboretum.
4. Il Trovatore, achter de schermen van het Isala.
Jan heeft op verzoek gefilmd tijdens de opbouw van het decor, in de kleedkamers, voor
de voorstelling in de voyer en tijdens de opvoering van de opera in het Isala. Bij deze
opnamen heeft hij gebruik gemaakt van het oorspronkelijke geluid.
.
5. De Eendracht . 2003.
Dit zeilschip lag in Scheveningen en kwam naar Rotterdam. De overdracht vond plaats
tijdens de Wereldhavendagen. Tijdens de rondvaart werden opnamen gemaakt aan
boord, waar o.a. gezongen werd door een Shantykoor. Ook zijn opnamen van de
Wereldhavendagen opgenomen.

6. Ballonvaren. 2003.
Voor zijn verjaardag kreeg Jan een ballonvaart aangeboden. Henk ging ook mee.
Om te beginnen moesten er mensen in de ballon gaan liggen als ballast, dan kon hij
overeind komen. Wanneer de ballon in de lucht was, werd er van boven af gefilmd. De
vaart werd afgesloten met champagne en een diploma.

7. Las Vegas.
Henk was tijdens een rondreis door Amerika ook een dag in Las Vegas. We zien
opnamen van de stad, de casino’s, de hotels, het waterballet en de winkels
8. Daar bij die molen.
Als voorbereiding op een demonstratie multicam laat Jan de aanwezige clubleden
zingen: Daar bij die molen.
Dit gezang is met meerdere camera’s opgenomen en Jan laat zien, hoe je dat kunt
verwerken. Bij de eindmontage zijn ook opnames opgenomen van molens in Kinderdijk.
9. Varenasi.
Deze film is opgenomen in Varenasi in India. Dit is een belangrijke stad voor het
Hindoeïsme. We worden meegenomen naar de Kats, de trappen naar de heilige rivier
de Ganges. We zien hoe mensen daar leven.
Jan en Henk hebben ons een zeer gevarieerd programma aangeboden, waardoor het
een gezellige avond werd.

