Verslag van het IJsselstreek-Draaiboek Festival van 24 januari 2019.
Nico opent het Festival. Hij heet de juryleden welkom en stelt ze aan de aanwezige
leden voor: Nico Selling, Peter van Scheijndel, Leen Vos. Rob Raasveld was door
ziekte verhinderd en werd daarom vervangen door Leen Vos.
Er zijn 10 films aangemeld voor het festival.
1. Yvonne Commijs
Kinetische Kunst
Verslag van een bezoek aan een tentoonstelling in de Kunsthal met bewegende
objecten. De film laat dit zien door de ogen van de bezoekers.
2. John Vastenhout
Hyperrealisme in de Kunsthal
Verslag van een bezoek aan een tentoonstelling in de Kunsthal met realistische
afbeeldingen van mensen. De film laat de reacties zien van het publiek op de
beelden.
3. Henk Molenaar en Jan van der Arend
Crezéepolder
Voor deze film zijn natuuropnamen gemaakt met een drone en een camera. De
opnamen zijn gemaakt over het gehele jaar in deze polder tussen Ridderkerk en
Hendrik Ido Ambacht. Dit gebied is vooral ideaal voor veel watervogels.
4. Corrie Mast
Karen
Verslag van een bezoek aan een volk, de Karen, waarvan de vrouw hun nekken lang
maken d.m.v. ijzeren ringen. Het dragen van de ringen is een schoonheidsideaal. In
de stam leven ook Lahu’s, waarbij de oorlellen van de vrouwen worden opgerekt met
ijzeren sieraden.
5. Jan van der Arend
Kunst aan de muur!
Kunstenares Nels Palms schildert op papier en doek. Zij schildert abstract. Zij vertelt
hoe ze haar schilderijen vorm geeft. Door de problemen met haar ogen moest zij op
een andere manier gaan schilderen.
6.Henk Molenaar
Calcutta
Henk geeft ons een inkijk in de stad Calcutta, een stad waarin het vaak een
vreselijke chaos is door het vervoer; de verschillen tussen arm en rijk, maar ook de
verschrikkelijke vervuiling. Ook wordt duidelijk, dat er nog veel Engelse invloeden
zijn.
7. Wout van den Adel
Auschwitz
Verslag van een bezoek aan Auschwitz en Birkenau. Er worden eigendommen
getoond van de mensen, die omkwamen in de kampen, de barakken en de
gasovens. Duidelijk is dat deze excursie erg veel indruk heeft gemaakt.

8. Martin Terlingen
Dekkerswald
In deze film wordt verteld over de polikliniek voor longziekten, zoals TBC. Ook zijn er
veel algemene longziekten. De patiënten liggen er gemiddeld 6 weken. Iedere week
wordt overleg gepleegd met het team over de patiënten.
9. Siebe de Boer
Grossenkneten
Verslag van een bezoek aan Grossenkneten in Nedersaksen. Er wordt getoond,
welke bezienswaardigheden zijn bezocht tijdens deze vakantie.
10. Dita Cramer
Hard werken
Verslag van een tocht met een zeilboot in Zuid-Frankrijk. In het begin is er nog weinig
wind, maar als die opsteekt, is het hard werken voor de bemanning. Voor de
toeristen ook…..?
Na het juryberaad worden de prijzen uitgereikt:
3e prijs
Henk Molenaar
e
2 prijs
Martin Terlingen
e
1 prijs
Corrie Mast
Zaalprijs
Henk Molenaar en Jan van der Arend
De prijswinnaars worden van harte gefeliciteerd
De juryleden worden bedankt voor hun werk.
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