Verslag van de clubavond van 18 oktober 2018
Vanavond wordt het themafestival Reclamefilmpjes gehouden. Er zijn 12 filmpjes
aangemeld.
1. Dita Cramer: Bij een tocht in een zeilboot krijg je het
Zwitserleven Gevoel.
2. Jan van der Arend: Er worden potten gemaakt om de bomen aan de Hoofdweg;
Ook een pot voor de deur? Bel …….
3. Siebe de Boer: Siebe stelt bepaalde vragen bij reclamefolders.
4. Yvonne Commijs: Yvonne heeft opnamen gemaakt in de Kunsthal;
Een interessante tentoonstelling over Kinetische kunst.
5. Jan van der Arend: Bomen worden gekapt en het hout wordt versnipperd;
Op zoek naar houtsnippers? Bel ……..
6. Martin Terlingen: Zijn kleinzoon helpt in het huishouden.
Voor alle klussen in huis: neem contact op met …….
7. John Vastenhout: Tijdens een open dag in een atelier wordt steen bewerkt;
Blijf niet thuis plakken, ga bij atelier Jetzes hakken.
8. Dita Cramer: heeft gefilmd bij Deshima Bonsai. Hierbij wordt o.a. getoond, hoe de
boompjes verzorgd moeten worden.
9. Jan van der Arend: heeft gefilmd bij werkzaamheden van Promen, team Spic en
Span:
Wij houden de boel schoon, u ook?
10. Ina Vermeulen: Tom Poes; we zien dat een hond een tompouce verorbert;
Echt Hema.
11. Siebe de Boer: heeft weer reclamefolders gefilmd en vraagt zich nu af, wat hij er
mee moet doen.
12. Jan van der Arend: Er wordt een bewakingscamera geplaatst:
Deze ogen zien alles.

Na deze filmpjes worden nog een aantal promotiefilmpjes gedraaid:
1. Wim van Rijn heeft 2 promotiefilmpjes van zijn zoon Remco meegenomen:

A. Een reclamefilmpje voor een Ducati motor
B. Iemand wil Orakelmunten verkopen, die iets zeggen over je karakter.
2. Dita Cramer laat een promotiefilm zien over Capelle XL: een bedrijventerrein in
Capelle aan den IJssel; dit is een promotiefilm van de gemeente over samenwerking
tussen de gemeente en bedrijven.
Na het vertonen van deze filmen wordt de zaalprijs bekend gemaakt i.v.m. de
reclamefilmpjes. Yvonne Commijs heeft de meeste punten gekregen.
Daarna worden de reclamefilmpjes nog een keer herhaald.
De avond wordt besloten met eigen werk:
Er zijn 3 filmpjes gemaakt die een impressie geven van de Wereldhavendagen 2018:
John Vastenhout, Paul Heijkoop en Yvonne Commijs laten zien, hoe zij de
Wereldhavendagen hebben ervaren.
Ina Vermeulen laat beelden zien, die zij heeft opgenomen op het Eiland van
Brienenoord.
Door verbouwingswerkzaamheden kunnen we van 1 november tot en met
14 december geen gebruik maken van onze clubzaal. We verhuizen tijdelijk naar een
zaal op het adres:
Zaal in gebouw De Sperwer
De Landerijen 3
2926 TA Krimpen aan den IJssel

