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Van het zelfde.
We hebben het weer allemaal achter ons: Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw. De maand december
staat altijd bol van de feestelijke activiteiten en alsof dat nog niet genoeg is worden er allerlei extra
afspraken gemaakt zoals een kerstdiner met de club, met de vrienden en de familie. Ook oudejaar
doen we dikwijls in 5-voudige vieringen. Probeer dan ook de diverse kersttoespraken maar eens te
ontlopen. Op de TV is dat makkelijk, je zet gewoon de Koning uit. Afzetten zou beter zijn natuurlijk
maar dat lukt in ieder geval binnenkort nog niet. Ieders wijsheid levert hopelijk ook wat op.
Maar ja, het is nu eind januari en we kunnen gewoon weer naar de club of kroeg zonder toespraken
en handjes en kussen.
Ik heb het dan nog niet eens gehad over al die kaarten. Nee, niet die wegenkaarten, die zijn al lang
achterhaald en die heb je op je smartphone, maar ik bedoel de kerst en nieuwjaarskaarten.
Al snel nadat we getrouwd waren (lang geleden) kwam ik er achter dat genoemde kaarten schrijven
geen sinecure was. Is je adressenbestand in orde, heb je genoeg kaarten en postzegels en komt dat
alles ook aan? En wat een tijd dat kostte ook nog, en wat een geld. Het animo voor dat ritueel daalde
bij mij in ieder geval. Een oplossing daarvoor vond ik in het volgende:
ik liet bij de drukker een kaartje maken dat er ongeveer zo uit zag als onderstaand en stuurde ik het
pas na ontvangst van een kaart thuis op naar de afzender.

Waddinxveen december/januari

Bedankt voor jullie kaartje en wensen jullie

Van het zelfde
Cora, Arie en de kinderen

Nou dat kaartje deed het wel, de meesten vonden het wel origineel. Maar omdat een drukker er liever
500 afdrukt dan 50 hebben we dit wel een aantal jaren volgehouden. De waardering daalde na enkele
jaren en kreeg ik in oktober al te horen niet weer zo’n “van hetzelfde” kaart op te sturen.
Ik bleef echter volhouden tot de doos leeg was. Dat leeg raken duurde langer dan ik vermoedde
omdat ik steeds minder kaarten kreeg wat uiteindelijk ook de bedoeling was. De immense stroom van
kaarten is bijna afgenomen.
Ik stuur geen kaarten naar mensen die ik voor of na de feestdagen ook ontmoet. Zo ook jullie, onze
lieve clubleden, we hebben elkaar allemaal ontmoet en elkaar de beste wensen gedaan op de
clubavonden. Maar ondanks dat dit artikeltje pas eind januari gelezen kan worden wens ik jullie
allemaal:

Van het zelfde.
Arie Heerkens

Raad de maker.
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

15 films waarvan niet geraden 8 makers.
13 films waarvan niet geraden 3 makers.
15 films waarvan niet geraden 1 maker.
20 films waarvan niet geraden 5 makers.
18 films waarvan niet geraden 8 makers.
22 films waarvan niet geraden 6 makers.

De redactie wil alleen maar zeggen, we maken er met z’n allen in 2018 een mooi filmjaar van in
gezondheid voor jullie persoonlijk, maar zeker ook voor partners en kinderen en kleinkinderen en alle
andere familie en vrienden.
Drees als voorzitter herhaalde onze wens ook nog eens in het bijzijn van 26 Toverlinters en vele
partners. Dit jaar 2018 is voor Toverlint een belangrijk jaar. We bestaan in november 60 jaar en dat
zullen alle Gouwenaars weten, althans dat is onze hoop. Dat we het niet ongemoeid zullen laten blijkt
dat we op:
- 21 april het NOVA 1 minuutfestival hebben in de Garenspinnerij.
- 01 september ons feest zullen vieren.
- 17 oktober het Gouds filmfestival houden in de studio.
- 16 november première van de 3 films in het Evertshuis Bodegraven.
- op nader te bepalen datum door Toverlinters gemaakte film zullen vertonen “Gouda Toen en Nu”
Technisch gezien staan we ook niet stil. Om onze films
zo mooi mogelijk ten tonele te brengen hebben we een
nieuwe beamer in gebruik genomen. Bernard en Peter
hebben de beamer opgehangen. Door een vernuftige
constructie te bedenken heeft Bernard een harmonica
installatie ontworpen die zorgt dat de beamer na gebruik
als het ware in de zoldering verdwijnt. En alles op
afstand bediend. Dus technisch staan we klaar voor de
toekomst. Gezien Niek van Oostenbrugge en Jan
Aartman een groot gedeelte van de aanschafkosten
hebben geschonken wordt besloten de beamer ook een
naam te geven. Deze beamer heet voortaan:

“janniek beamer”.

Peter wordt gebombardeerd als leader van het spel “Raad de maker”. Er zijn een record aantal
filmpjes ingediend van 19 stuks. Wat ons hierbij opvalt is dat er een grote verscheidenheid in
verhalen wordt gepresenteerd.
Schaatsen in Gouda op de markt,
2x van Niek van Oostenbrugge
Schaatsen in Gouda op de markt van Rob de Weger
Drie verschillende onderwerpen van Wout Beute
Pontje Gein door Heidi Jonker
Race circuit kleinkinderen van Nol Driessen
Kaarsjesavond in Gouda van Frits Muller
Varen in Griekenland vanBernard Vink
Kunst in de polder van Wim van Wijk
Oosterse muziek van Koos Bakker
Duiken van af een brug wel of niet? van Jan Aartman
Bruiloft met thema schoenen van Rene Vooren
Serieus Request van Ben Roete
Paardendans van Nel van der Marel
Vlisterstee van Drees Brunt
2 onderwerpen van Evert Hasselaar

1x niet geraden
niet geraden.
2x niet geraden
niet geraden
niet geraden
wel geraden
niet geraden
niet geraden
niet geraden
niet geraden
niet geraden
niet geraden
niet geraden
niet geraden
2x niet geraden.

1x wel geraden
1x wel geraden

En wat opvalt is, dat er 16 filmpjes niet geraden zijn en 3 wel geraden. Het lukt dus elk jaar om de
kijkers steeds meer op het verkeerde been te zetten.
In ieder geval een goed begin en daar moet op getoast worden met een glas Prosecco.

De hele verdere avond konden we na praten
en nieuwtjes uitwisselen met een hapje en
drankje.
Rob de Weger.

Laat maar zien.
Weer een avond om van te smullen. Heerlijk films bekijken die net af zijn of nog aan goed bedoelde
suggesties onderhevig zijn om je film nog beter te maken. En daar werd best wel naar geluisterd.
Het ligt niet in mijn bedoeling om alle opbouwende kritiek hier te ventileren. Maar wel komen alle
films aan bod die we deze avond hebben getoond.
Wout krijgt de aftrap, nou ja Wout? Nee eerder 1 van zijn kleinkinderen. Was het Klaas of een ander
kleinkind. In ieder geval heeft hij een grappige film gemaakt. Natuurlijk op zijn eigen manier, maar
wel een filmpje met een kop en een staart. We letten maar niet op montage technieken, wat wil je,
een jongen van nog geen 10 jaar. Wie weet een Toverlinter in de dop.
Bernard heeft in samenwerking met enkele Toverlinters een schitterende film gemaakt. “Losse
eindjes” Een tweespalt tussen twee vrouwen over hun relatie. Hoe verschillend gedacht wordt tussen
een echte dochter en een geadopteerde dochter. Uiteindelijk lijkt het dat de twee vrouwen tot een
moeizame conclusie komen om elkaar alsnog te accepteren.
Evert Hasselaar laat zijn film zien over het probleem hoe zwaluwnesten gemaakt moeten worden en
wat het resultaat is als de nesten zijn gebouwd. Een boeiende film, helaas zijn er tot nu toe nog geen
zwaluwen in deze luxe nesten gesignaleerd. De werkgroep wacht in spanning af of het in 2018 wel
lukt. Zo niet dan moeten de nesten geruimd worden en dat zou heel jammer zijn gezien de
inspanningen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt.
Nol heeft een leuke film van zijn kleinzoon, dat noemen we creatief filmen.
Frits heeft in opdracht van Gouwestad T.V. een documentaire gemaakt over de aankleding van de
kademuren in Gouda. In plaats van een interviewer heeft hij opnames gemaakt van twee mensen die
met elkaar praten hoe die indeling gemaakt gaat worden en wat daar bij komt kijken. Een boeiend
verhaal in 9 minuten.
Heidi laat een korte impressie zien van de promotie avond bij de schouwburg. Kort en bondig.
Rob de Weger laat de nieuwe versie zien van het vakantiedorp Mirtos op Kreta. Dit naar aanleiding
van kritische opmerkingen van eerder vertoonde beelden. Nu aangepast zodat het een logische
vakantie film is geworden.
Ook laat Rob een film zien “Zwerven door noord Nederland”. Een relaxte manier om mooie plekjes
van Nederland, al fietsend en wandelend te ontdekken.
Niek heeft een film gemaakt om het Gouds filmfestival onder de aandacht van de mensen te brengen.
Met oud en nieuw materiaal heeft Niek er een mooie promotie film van gemaakt.
Kortom een heerlijke avond met veel kijkplezier.
Rob de Weger.

Bericht in de Goudse Post.

Heidi Jonker, Wout Beute en Drees Brunt van filmclub Toverlint. Foto: Marianka Peters

Toverlint Gouda draait door.
Mooie natuuropnames, een grappig filmpje met je vrienden of registratie van een
schoolmusical of misschien een film met maatschappelijke boodschap. Alle soorten films zijn
welkom op het Gouds Filmfestival, dat op 17 oktober wordt georganiseerd.
De Goudse amateurfilmclub Toverlint bestaat dit jaar 60 jaar en dat is reden om eens flink uit te
pakken met verschillende activiteiten, zoals het Gouds Filmfestival en het Eén Minuut Festival.
Afgelopen maandag werd de aftrap voor het jubileumjaar gegeven op de rode loper voor de Goudse
Schouwburg tijdens de verkiezing van de Ondernemers van het Jaar.

Van alle activiteiten vormt een écht “Gouds Filmfestival” het hoogtepunt van het jubileumjaar.
Iedereen kan hieraan deelnemen. "Het festival is onderverdeeld in drie categorieën jeugd tot 12 jaar,
jeugd tot 18 jaar en volwassenen," vertelt Toverlint-voorzitter Drees Brunt. "Het enige criterium is
dat de inzenders geen professionals zijn en dat de filmpjes niet langer dan tien minuten zijn. Verder is
iedereen vrij om in te zenden wat hij wil. Het maakt dus niet uit of een film is gemaakt met een
smartphone of filmcamera, zolang het maar de moeite waard is." De locatie voor het festival wordt
later bekend gemaakt. Afhankelijk van het aantal inzendingen, wordt door een deskundige commissie
een eerste selectie gemaakt voor de vertoning tijdens het festival. De uiteindelijke winnaar krijgt een
bijzondere award, ontworpen door de Goudse kunstenaar Menno Meijer.
Wout Beute van de lustrumcommissie en nauw betrokken bij de organisatie van het Filmfestival
verwacht verrassende inzendingen onder ogen te krijgen. "Tegenwoordig is het reuze makkelijk om
filmpjes te maken. Ondanks dat je heel vaak verrassende creatieve filmpjes ziet, hopen we dat de
filmers er net iets meer van maken dan een whatsapp-filmpje."
Toverlint, opgericht in 1958, is een actieve vereniging met enthousiaste leden, die het leuk vinden om
mooie films te maken, met elkaar of individueel. Hoewel enkele leden inmiddels al 50 jaar lid zijn, is
er weinig bekend over de beginperiode van de Goudse filmclub, die haar thuisbasis heeft binnen de
studio van RTV Gouwestad aan de Lange Groenendaal.
Met een film vertel je een verhaal, compleet met scenario, acteren en monteren, zo luidt het principe.
"Alle leden zijn actief op het gebied van filmen, we discussiëren veel, leren elkaar tips en trucs, met
als uiteindelijk doel mooie en creatieve films te maken," stelt Drees. Volgens Wout leren de leden
onderling veel van elkaar. "Er zit zoveel ervaring binnen de club en als je openstaat voor
opbouwende kritiek maak je betere films. Een kleine aanpassing aan de muziek of een overgang
een/tiende seconde eerder monteren, kan het verschil maken," vult Wout aan.
Naast het Gouds Filmfestival op 17 oktober, organiseert Toverlint op 21 april het Eén Minuut
Festival. "Vanwege ons jubileum heeft NOVA ervoor gekozen om dit nationale festival in de Goudse
Garenspinnerij te organiseren. De bezoekers treden daarbij als jury op."
De prijzenkast van filmclub Toverlint is rijk gevuld met eremetaal, in de wacht gesleept tijdens
regionale en landelijke filmfestivals, georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor
Amateurfilmers (NOVA). Ooit is een filmproductie internationaal bekroond tijdens een filmfestival
in Zuid Korea.
Ook in dit jubileumjaar maakt Toverlint een drietal grote producties, waaronder de films 'Het komt
goed' en 'Een gokje wagen', die worden ingezonden voor het nationale filmfestival. "Voor deze films
zoeken wij nog amateuracteurs die het leuk vinden om een keer mee te spelen in een film.
Aanmelden kan heel simpel via ons emailadres."
Nieuwe leden zijn van harte welkom. "Je hoeft echt geen professional te zijn, we zijn juist een club
voor amateurs. Iedereen is welkom om een keertje op onze clubavond op dinsdagavond langs te
komen en de sfeer te proeven." Wie zich wil aanmelden om deel te nemen aan het Gouds
Filmfestival, als acteur in één van de films of voor nadere informatie kan terecht op de website
www.toverlint.nl

Het Ad heeft dit artikel geplaatst, beide artikelen worden opgeslagen in de annalen van Toverlint en
Toverslag, met dank aan Wout Beute.

Het reisfilmfestival.
Voor dat het programma begint kregen we nog te horen dat Frans Favre is gevallen en zijn arm heeft
gebroken en een grote wond heeft aan zijn been door een ongelukkige val van zijn fiets.. De reis die
hij elk jaar maakt naar Bali gaat niet door. Voorlopig is hij dus uit de roulatie, we wensen hem veel
sterkte en beterschap.
Wout heeft een vernieuwde versie van de aankondiging van het Gouds filmfestival. De rode loper die
was uitgelegd bij de Goudse schouwburg mochten wij als Toverlinters gebruiken voor onze actie.
Een mooie montage die gebruikt gaat worden om Gouwenaars te vragen om een film in te sturen.
En het reisfilmfestival: 7 makers van het reisfestival met 6 makers
12 films ingestuurd door 8 Toverlinters. Alle films waren zeer bezienswaardig. Voor de annalen van
Toverslag onderstaand de getoonde films en wie de drie beste films, volgens de kijkers, hadden
gemaakt.

Reisfilmfestival Toverlint
titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Christkindlesmarkt
Ethiopië Noord en Zuid
Peru
Mirtos
Zwerven door Noord - NL
Japan
Bloemetje Prik
Hoogtepunten uit Lapland
Tokyo
Bruiden van Japan
Surfen
Warschau

De eerste prijs
De tweede prijs
De derde prijs

Rob de Weger.

Drees met zijn film Peru.
Freiija met Japan.
Joop met Tokyo.

16 januari 2018
maker
Bjorn
Drees
Drees
Rob de W
Rob de W
Freijja
Niek
Koos
Joop
Joop
Wout
Wout

opmerkingen
3 minuten
10 min
15 min
14 min
18 min
13 min
13 min
15 min
13 min
1 min
3 min
12 min

1e, 2e en 3e

RVSL op bezoek.
Met een grote groep mensen van de RVSL uit Barendrecht, Rotterdam, Brielle. Waar dan ook
vandaan. De mensen die er waren lieten dus duidelijk merken in welke stad ze woonden, maar de
locatie is toch echt Barendrecht.
Kees van Driel is voorzitter van deze filmclub met meer dan 45 leden. Ze hebben 3 films
meegenomen die mochten wat hem betreft zeer kritisch bekeken worden en daar willen ze ook van
leren om nog betere films te maken. We gingen er eens echt voor zitten. De eerste film was een
animatie film van Ronald van Amstel. “The final Step”.

Deze film is gemaakt met het programma Adobe CC met Pro en After effects. Een bijzonder
ingewikkeld programma met meer dan 5800 speciale effecten en 3D elementen. Een zeer
bezienswaardige film over ruimte reizigers die al meerdere planeten hebben uitgeleefd en nu op zoek
waren naar een nieuwe planeet om ook daar alle levenstekens uit te wissen ten behoeve van hun
eigen levenskansen. De planeet aarde is hun doel. Eenmaal daar geland gingen we er eens goed voor
zitten hoe dat enorme leger in het ruimteschip de aarde zou veroveren. The Final Step heeft dan ook
een niet verwacht slot.
De uitleg via een PowerPoint, hoe hij deze film heeft gemaakt, gaf een indrukwekkend inzicht in de
mogelijkheden van het Adobe CC programma. Toch heeft hij slechts 5% van het hele programma
benut. En ja kritische geluiden waren verstomd, zo professioneel was deze film gemaakt dat we geen
kritische momenten konden bedenken, alleen maar nieuwsgierige vragen over het tot stand komen
van de film.
De tweede film “Contact” is een 48 uur project. Hierin heeft een crew van geselecteerde filmers aan
mee gedaan. Binnen dit project zijn drie elementen die telkens moeten terugkomen in de film. Het
verhaal gaat over een vrouw die solliciteert bij een bedrijf en wordt aangenomen. Maar als ze er
eenmaal werkt zijn er toch wel zaken die grote vraagtekens bij haar doen opkomen. Uiteindelijk
wordt ze verliefd op een medewerker en gaat tot het uiterste.
Een film die niet helemaal geloofwaardig overkomt, er zijn momenten dat de kijker zich afvraagt
waarom de vrouw met een plomp voorwerp zit te solderen. De kijker ervaart het als een vreemde
situatie die uiteindelijk laat zien dat de medewerkers allemaal Robots blijken te zijn en zij dus
verliefd blijkt te zijn op zo’n robot en zelf tot robot wordt gemaakt om bij haar geliefde te blijven.
De derde film “De Cirkel” gaat over een man die als hij nog gezond is tegen zijn kinderen zegt dat
het voor hem niet meer hoeft als hij dement is geworden. Want dan is voor hem de cirkel rond. Maar
nu nog niet. Het leven is goed en hij geniet van het leven als vrijwilliger en instructeur bij het

paardrijden. Dan verplaatst het beeld zich en zie je de man in een rolstoel bij de dokter. Zijn dochter
heeft daarbij een gesprek met de dokter die zegt dat zijn patiënt heeft aangegeven dat hij niet meer
wenst te leven. In een close-up zien we dat de man moeizaam een cirkel tekent. Zijn cirkel is rond.
Ofwel ik hoef niet meer te leven. Nu is het zover en nu……. Een film met een open eind, zeer
indrukwekkend omdat zo’n situatie als hier neergezet zeer actueel is.
Alle drie de films zijn van een hoog technisch gehalte en dat heeft bij ons best indruk gemaakt. Een
mooie en boeiende avond met dank aan de aanwezige RVSL leden.
Rob de Weger.

Elvira Franken en Nel van der Marel presenteren:
Deze avond twee films. Ze hebben ook Martha de Keizer uitgenodigd omdat Martha destijds een
wezenlijk aandeel had in de twee films die ze als Toverlintesses laten zien.
De eerste film is een 1 minuut film genaamd “Penibel”. De reden om deze film te laten zien heeft te
maken met het feit dat de dames ons ook mee willen laten genieten hoe deze film tot stand is
gekomen en de lol die ze hadden bij het maken van de film.
Penibel gaat over het verschijnsel “potloodventer”. Een zeer hilarische film. De achtergrond blijkt
ook zeer hilarisch te zijn. Piet de Haan zegt altijd, het nieuws ligt op straat. In dit geval ook!
Drie tieners kwamen een potloodventer tegen en vertelden dat aan hun moeder. Martha was juist op
bezoek bij hun moeder en zag daar wel een 1 minuut verhaal in. Maar ja, hoe ga je dat brengen?
Elvira en Nel hadden daar wel oren naar. Ook de moeder zag het wel zitten en de drie tieners
giebelden achteraf ook wel en wilden meedoen. Maar welke man wil zijn gereedschap laten zien?
Zo penibel als maar kan. Goede raad is duur, in de feestartikelen winkel werd dit uitdagende attribuut
gevonden. Toen dacht de man, een vriend van Martha, wel wat kan het mij schelen, ik zal wel als
potloodventer fungeren in de film.
En ook Niek van Oostenbrugge bracht uitkomst. Hij fabriceerde van piepschuim een tiental
“afgehakte” penissen, bloederig beschilderd, omdat die nodig waren voor de film. Hoe creatief kan
een mens zijn. Gelukkig geen politie en andere ongenode voorbijgangers tijdens de opnames. Maar
een lol tijdens de opnames!!
Op het NOVA 1-minuut festival, destijds in Assen, veroverde deze film een prijs. En die was niet
lullig, GOUD! Een terechte winnaar.
De tweede film “Mat Gerritsen en Toverlint”. Een hommage aan Mat. De dames wilden naar
aanleiding van het feit dat Mat 12 jaar voorzitter is geweest een documentaire maken over hem.
Martha deed het interview. Los van het feit dat hier en daar de beelden niet waren zoals was gepland,
is het een prachtig document geworden. Daarin voerde Martha een heel persoonlijk, warm en
respectvol interviewgesprek met Mat. Dat maakt dat deze film zo waardevol is. Van Bernard krijgt
Martha dan ook welverdiende complimenten. En iedereen sluit zich hierbij aan.
De achtergronden van de productie, wat wel en wat niet goed ging, worden besproken ter lering en
zeker ook ter vermaak voor ons allemaal. De dames worden door Harry hartelijk bedankt voor deze
waardevolle vertoning.
Omdat er nog ruimschoots tijd over is laat Arie ons nog een aantal films zien. Babysitter, De
uitrusting en Spot. Jammer dat in deze films het geluid niet best was. Volgens Arie komt dat door het
feit dat het kopieën van kopieën waren en daardoor wellicht het geluid te wensen over liet. Men zal
eens kijken of de originele films er nog zijn.
Rob de Weger.

Jubileum 60 jaar Toverlint

Première avond 3 speelfilms
In de maand dat Toverlint 60 jaar bestaat is er een première avond op vrijdag 16 november 2018 in
het Evertshuis te Bodegraven. De 3 speelfilms worden dan vertoond in bijzijn van uiteraard de
Toverlinters met partner , introducees en de spelers van de resp. films.
Groep Rob.
Een gokje wagen.
Het script is nu geheel gereed.
De locaties zijn bekend. De werving van acteurs is in volle gang. Het ligt in de bedoeling om met de
opnamen te starten in maart/april.
Rob de Weger is productieleider en begeleidt het hele productieproces.
Elvira zal als regisseur gaan optreden.
Koos wordt cameraman nr.1 en heeft de technische leiding. Rob van Essen is
cameraman nr.2
De verwachting is dat we eind februari 2018 de shotlist gereed hebben, tevens dat de locaties en de
spelers bekend zijn.
Groep Bernard.
’t Komt goed.
De opnames voor de film willen we draaien maart / april 2018.
Drees gaat het draaiboek uit werken en zal regelmatig met Wout, de schrijver
van het scenario overleggen.
Opname locatie flat. Wim van Wijk heeft toegezegd dat wij van hun flat
gebruik mogen maken.
Drees en Wout gaan daar kijken.
Wout heeft de coördinatie van de film op zich genomen.
Groep Arie
Van de Wal in de sloot (werktitel)
Op papier zijn we helemaal klaar. Een scenario en een shortlist is gemaakt.
Onze pogingen acteurs te vinden zijn tot nu toe mislukt maar we hebben de tijd.
Vanwege dat er een aantal scenes zijn waarin een aantal acteurs in het water
moeten, zijn we noodzakelijkerwijs aangewezen op de maanden juni/juli. Nu in het
water gaan zal niet lukken.

Feestdag. Freijja en Gerrit
Er wordt een feestdag georganiseerd t.g.v. ons jubileum.
De invulling is geheel afhankelijk van de beschikbare middelen
Waar denken we aan?
Eenvoudige lunch.
Activiteit in de middag.
Retour naar de vertreklocatie.
Aangekleed dinerbuffet.
Uitgangspunt is dat alle toverlinters kunnen deel nemen aan de activiteiten.
De datum staat al vast: Zaterdag 1 september 2018.
Ik zou het maar vast in de agenda zetten.
Non stop oud Gouda o.i.d. Bernard en Jan.
In de geest van de vertoonde filmpjes over Haarlem zullen er van Gouda ook een aantal items
vertoond gaan worden.
Er zijn diverse besprekingen met de Historische vereniging die Goude
geweest om locaties te bepalen.
George zal de verhalen op schrift zetten. Het zoeken is nog naar een
geschikte verteller.
De vertoning zal niet eerder plaats vinden dan eind van dit jaar.

NOVA 1 Minuut Festival Freijja, Joop en Bernard.
Het NOVA1 minuut festival wordt gehouden op zaterdag 21 april 2018 in de
Garenspinnerij te Gouda.
https://www.oneminute.videofilmers.nl/
De organisatie is in handen van de NOVA. Toverlint is gastheer. Dat houdt in dat wij ruimte
beschikbaar stellen en verder hand en spandiensten verrichten. De 1 minuutfilmpjes moeten worden
ingediend bij de NOVA via We Transfer. Een deskundige jury jureert de filmpjes en selecteert de
beste 16. Vervolgens bepalen de aanwezigen in de zaal wie als uiteindelijke winnaar tevoorschijn
komt. Meeste stemmen tellen, dus Toverlinters massaal aanwezig zijn en lekker stemmen op je
Toverlint favoriet. De eerste aanmeldingen zijn al binnen bij de NOVA.
Deze dag zal in het teken staan van Gouda Kaasstad. Met heel veel dank aan Bernard.
De site voor het 1 minuut festival is in de lucht. Als jullie op bovenstaande link klikken kom je in de
site. Als je winnende films aanklikt, let dan vooral op het filmpje “De superheld”.

Gouds Film Festival, GFF. Wout en Drees.
Wie maakt het leukste, ontroerendste of meest informatieve filmpje?
Je krijgt een eervolle vermelding, een leuk prijsje en alle films worden op groot scherm vertoond. De
gelegenheid om je vrienden en familie uit te nodigen.
En de films komen op het YouTubekanaal van de Filmclub.
Het gaat dus om een filmpje van enkele minuten, minimaal 1 en maximaal 10 minuten.
Voor dit project is al op heel veel manieren promotie gemaakt. Echt heel veel.
Nu nog inzenders.
Er wordt hard gewerkt aan de site. http://www.goudsfilmfestival.nl/
Op de Toverlint site staan diverse promo filmpjes.
Gerrit Stout.

Van de bestuurstafel
Het bestuur vestigt graag even de aandacht op de speciale site die de lustrumcommissie heeft
ontwikkeld voor het Gouds Film Festival. Deze site is te bereiken via
http://www.goudsfilmfestival.nl/. Ook heeft Koos de Toverlint website
(http://www.toverlint.nl/2017/12/03/jubileumactiviteiten-2018/) bijgewerkt met informatie over de
lustrum activiteiten.
De club heeft een groen doek aangeschaft. Ieder lid dat ‘Green Screen’ wil gebruiken of daar eens
mee wil experimenteren, kan hier gebruik van maken. Vraag het na bij de technische commissie.
Namens het bestuur,
Drees Brunt.

