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Laat maar zien, op 4 mei

Op deze gedenkwaardige avond van 4 mei beginnen we wat later omdat we eerst de gevallenen
gedenken uit een verschrikkelijke oorlog die we niet meer mogen hebben. Door te blijven herdenken
kunnen we misschien zorgen dit nooit meer mee te maken. Andre van Duin verwoordde het heel
mooi. Elk jaar weer, naar mijn gevoel, een ontroerende bijeenkomst. Gelukkig heeft de
programmacommissie besloten om de avond niet om 20.00 uur aan te vangen maar om 20.30 uur,
zodat we allemaal dit moment van verstilling konden meemaken.
Ingelogd om 20.30 uur heet Nel van der Marel ons welkom. In het kader van lief en leed vertelt ze
dat Eliza een flinke terugval van corona heeft gehad. We wensen haar veel sterkte en gezondheid toe.
Ongeveer de helft van de leden laat deze avond verstek gaan. Veel leden hebben zich voor deze
avond geëxcuseerd. Al lange tijd hebben we ook niets meer gehoord van Harry. Ook hem wensen we
samen met zijn vrouw veel sterkte toe in deze voor hen moeilijke periode.

En dan de films. In ieder geval zijn er 3 films, die gemaakt zijn over de oorlogstijd en 4 films die ons
leuke dingen laten beleven.
Hieronder dat verslag met dank aan Arie.
Rob dW.
Betty, een herinnering aan de oorlog.
Gemaakt door Freijja
Een indrukwekkend verhaal uit één van de vele gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog. Een joods
meisje dat binnen een gezin geadopteerd wordt tijdens de oorlog, door haar familie later weer
opgeëist. Later na de oorlog als Betty volwassen is wordt het contact weer hersteld samen met haar
verloofde. Het echtpaar, Freijja’s ouders, werden ondanks hun bescheidenheid nog eens in de
belangstelling geplaatst.
Het verhaal heeft een goede structuur.
Technisch is het wat anders, Freijja moet genoegen nemen met oud materiaal en heeft dat keurig
geordend en bewerkt naar de tekst die ze als voice over gaf.
Wat haar stem betreft, uitstekend te verstaan maar een volgende keer d.m.v. bekleding en kussens de
“galm” zien te voorkomen.
Henk en Tjalle in Verzetsmuseum Junior
Gemaakt door Evert
https://youtu.be/nSvMc3czbYc
Ook een boeiend verhaal maar zoals gezegd duurt de weergave te lang.
Wat ik bedenken kan is kernteksten pakken en die na elkaar plakken. Van Henk is dat makkelijk
maar ook van Tjalle moet dat ook kunnen. Wanneer je dan over de tekst bijbehorend beeld kan laten
zien loopt het al beter.
Soms moet je ook je stem los van het beeld gaan gebruiken. Van onderwerpen die bewegen “stills”
maken brengt rust in het geheel.
Inderdaad een emotioneel thema als eind passen. Henk is helaas nuchter, dan via Tjalle? (ik spreek
ook vloeiend Duits maar ben tegen Hitler)
Jammer van dat keukengeluid tijdens interview met Henk. (weglaten?)
Auschwitz-Yad Vashem
Gemaakt door Joop.
https://youtu.be/WZMKwlFnAsc
Het blijft een indrukwekkende film. Dit nooit meer.
Deel 3 Lago Maggiore
Gemaakt door Frits
https://youtu.be/BfJ7qlrSKHI
Een vakantiefilm bij uitstek en ik mis de foto’s niet in dit deel 3. De film wordt gedragen door de
voice over en door de manier waarop het door Frits wordt verteld, de tekst zorgt voor betrokkenheid.
Je doet dit goed Frits. Echter vertellen waar je niet bent geweest past niet echt.
De film is objectief gemaakt op achterin na, waar er een enkele subjectieve shot is bij het eten.
Helaas zijn er nauwelijks close ups.
Voor de “vreemde” duurt het te lang. Het is ook wat fragmentarisch, d.w.z. enkele of 1 shot van iets
zonder verband met ervoor en erna.
Wat meer manipuleren met beeld en geluid zoals je het doet met het kind op de schouders met
paraplu zou het ook leuker maken. Zo ook de start, als je het autogeluid laat beginnen en meelopen
met de begintitel dan vloeit dat in plaats van de klap van dat life geluid.
Pluto
Gemaakt door Arie in 1969
https://youtu.be/y2nx0C_h8AI
Mijn eerste speelfilm.
Titel: Pluto, een autojoke zoals ik het destijds noemde

spelers: Cora en een vriend van me, Ton
Opgenomen met een BeauLieu 8 mm met een 12x zoomlens (optisch natuurlijk) en terugwikkelmogelijkheid van de 8 mm film (dubbel 8) in 1969.
Kosten camera 4 x een maandsalaris in 1968
De dikke buik van Cora is van onze oudste zoon Mike, inmiddels 51 jaar.
We hadden net een cursus op de club gehad (Toverlint) van Jan van de Berg van de HAF vroeger,
een beroeps die ook mee deed met de Nova, dat heette toen anders.
De cursus ging over snijden in de beweging en snijden in de tijd (decoupage)
Cast: 1 man en dat was ik.
Camera: eerder genoemd en ik werkte volgens een shotlist
Geluid: allemaal later opgenomen en met 2 bandrecorders de geluiden over 4 sporen gemixed
Titels, met losse plastic letters op karton en gefilmd daarna op statief. De camera had geen parallax.
Projectie: Met een Eumig die een koppeling had voor een bandloop. Vooraan een startmarkering en
als er geen las brak bleef de gemaakte synchrone tijd in takt.
Wellicht goed om dat er bij te vermelden.
Beminde gelovige van Arie
Op een gedicht van Hugo Claus heeft Arie een film gemaakt waarbij de kijker op het verkeerde been
wordt gezet. Een Pastoor predikt een waarschuwing aan de mensheid. De kijker fronst de wenkbrauw
en denkt Oh-Oh dit wordt wel erg schuin.
Commentaar van Freiija: een typische mannen mop.
Vrijmarkt 1 door Jan
https://youtu.be/rTgCsSgwCjg
We hebben beter gezien, eerste deel met geluid en vrij statisch, bewegende foto’s en tweede deel
zonder muziek maar met meer boeiende beelden. Plots einde.
Arie.

Clubavond 11 mei: Tamis uit de losse pols
Het is alweer dinsdagavond. Times fly, when you have fun! Vanavond verzorgt Tamis de zoomavond
met als thema: hoe maak je je film interessant.
Allereerst vertelt hij over zijn filmcarrière. Tamis komt uit de fotografie, maar toen hij een keer in
Seattle in America was waar hij aan het fotograferen was, ontstond al snel de liefde voor bewegende
beelden met geluid. Dat was de reden dat hij al snel een videocamera kocht, met als gevolg dat hij
zijn fotoapparatuur nog nauwelijks aanraakte. Zo zie je maar…
Tamis vindt het leuk om films te maken, maar…. dan wel voor iemand. Bijvoorbeeld voor de unie
van vrijwilligers. Twee senioren hadden een huis in Spanje waar zij regelmatig verbleven, maar door
omstandigheden ging dit niet meer. Een vrijwilliger van de uni van vrijwilligers stond hen vervolgens
bij, waaruit een hechte band ontstond. Dit was de eerste (opdracht) film van Tamis. Maar helaas,…
de unie van vrijwilligers vond het helemaal niets, want de film ging veel te veel over de relatie versus
de cliënt en dat was niet de bedoeling.
Daarna maakte Tamis een filmpje over fotoclub Rotterdam waar hij toen lid van was. De voorzitter
van de fotoclub legt uit wat er zo al te doen is op de fotoclub. De techniek van het fotograferen wordt
besproken, maar ook de foto’s. Er wordt op een positief kritische wijze feedback gegeven en door
met elkaar om te gaan wordt er spelenderwijs ook veel van- en met elkaar geleerd. Er worden
prachtige foto’s getoond met ondersteunende muziekje op de achtergrond. Op diverse locaties

worden ook foto’s gemaakt. Bijvoorbeeld in het stoommuseum. We zien leden van de club
detailfoto’s maken van onderdelen van treinen. Het is belangrijk een eigen stijl te ontwikkelen, want
zo word je identiek en dat hoeft echt niet met een peperdure camera, wordt er geleerd. Er worden
vervolgens beelden vertoond van een zogenaamde ‘Flitsavond’. Leden fotograferen elkaar op allerlei
manieren met flitslicht, om zo tot het perfecte plaatje te komen. Fotoclub Rotterdam is de leukste en
beste club volgens de voorzitter.
Nadat het korte promotiefilmpje is afgelopen mogen we ons commentaar geven.
Rob dW. vindt dat de film een goede indruk geeft van de fotoclub. Tamis vult aan dat de film bij hun
op de website staat en dat het verschillende leden heeft opgeleverd. Het maken van een compositie
met de videocamera door Tamis, wordt heel erg beïnvloed door zijn achtergrond op de fotoclub. Zelf
maakt hij intuïtief beelden, zo vertelt hij ons. Tamis is tevreden over de film, maar vindt wel dat hij
de overgangen nu anders zou maken en ook andere ondersteunende muziek er onder zou zetten. Hij
vindt de film nu wat gedateerd.
Niek stelt dat Tamis van nature mooie composities maakt. Hij vindt wel dat de film af en toe stil valt
en de muziek (te) dominant aanwezig is. Niek heeft de film ook al eens besproken in Toverslag, maar
dat kon Tamis zich niet meer herinneren.
Evert vraagt zich af of de liefde voor het filmen al ontstaan is op de fotoclub. Tamis vult aan dat hij
lid is geworden van een filmclub puur om betere films te maken en professioneler te maken, net zoals
hij dat op de fotoclub met zijn foto’s wilde doen. Evert vraagt zich verder af of Tamis door aan het
filmen te gaan beginnen, gestopt is met de fotoclub? Dit was een geleidelijk proces voor Tamis.
Gerrie was benieuwd hoe hij het filmpje heeft opgebouwd? Tamis vertelt ons dat hij compleet tegen
alle regels uit ‘de boeken’ heeft gehandeld. Hij is naar de locaties toe gegaan en is ‘gewoon’ gaan
filmen. Het verhaal is in de montage achteraf ontstaan. Het is een manier van werken die hem heel
erg aanspreekt, ook al is het tegen alle regels in. En dat is best wel apart, omdat hij de nodige boeken
over films maken in de loop van de tijd heeft verslonden. Zijn werkwijze is dat hij de camera bedient
en er een ander is voor de interviews en die ontstaan gewoon. Tamis is een super solist, volgens
Hetty, want het zit allemaal in zijn hoofd. Dat klopt zegt Tamis: “je moet mij niet in een team
zetten”. Hij werkt graag samen, maar…. in gescheiden rollen.
Het volgende filmpje gaat over de professionele fotografe, Sanne Donders en is een onderdeel voor
het evenement ‘het Fotofestival aan de Maas’. De film kreeg de titel mee ‘Over volgen en emotie in
de fotografie’. Sanne werkt voor o.a. het Algemeen Dagblad, de Doelen, de kunstcollectie van de
Rabobank en het Erasmus. Ze werkt voornamelijk in opdracht, maar komt daardoor vaak niet toe aan
haar eigen werk en stelt dit dus steeds uit. Ze is nu bezig aan een serie waarin ze mensen die haar
interesseren een dag volgt. Sanne vertelt dat ze een fotoportret had gemaakt over een jongetje die
ervan droomt om ooit in de voetsporen van de legendarische voetballer ‘Messi’ te kunnen treden.
Verder vindt ze haar mooiste foto de uitdrukking op het gezicht van een man die net papa is
geworden. Een foto moet echt zijn en niet bedacht vindt Sanne.
Het laatste shot in deze film is met toeval ontstaan en maakte deze film tot een mooi verhaal, legt
Tamis uit. Hij vindt de film nu wat te lang en er zou best wat kunnen worden uitgeknipt. Dit soort
filmpjes vindt hij leuk om te maken.
Niek vindt het een prachtig verhaal, maar vraagt zich af of er niet de neiging was om een week met
haar op stap te gaan en haar te filmen? Daardoor krijg je minder een ‘talking head’ en kruip je meer
in haar werk. Tamis vindt dit nu een goed idee, maar hij was in dit geval alleen even langs gekomen
om een kleine reportage te maken voor het fotofestival aan de Maas.
In zijn film ‘de getijdenkunstenaar’ heeft hij wel een portret gemaakt van een persoon en die hij heeft
gevolgd. Evert was zeer te spreken over de belichting van de film. Gewoon toeval, volgens Tamis.
Hij heeft helemaal niet nagedacht over bv de driepunts verlichting! Rob verbaasde zich over de vele
zoombewegingen en vindt dat een afbreuk doen aan de film. Rob denkt tevens dat Sanne nog heel
veel meer foto’s zal hebben die ook interessant zijn om te laten zien. Want ze bleef in de film wat
lang hangen over die ene foto. Filip gaf als tip om bv heel langzaam in te zoomen. Dat is tegen alle

regels uit de ‘boekjes’ is de reactie van Tamis. De camera moet bewegen. Voor de kijker is zoomen
een heel onnatuurlijke beweging, want ogen kunnen dat niet.
De volgende twee korte filmpjes zijn in opdracht gemaakt en gaan over de werkzaamheden van
Intercoach. Een netwerk van collega coaches die medewerkers helpen zich te ontwikkelen. Het zijn
mensen die de overheid van binnen uit kennen en medewerkers tools geven om beter te worden in
hun vak.
Als het eerste filmpje gedraaid is geeft Tamis aan dat hij hier minder gebruik heeft gemaakt van de
‘talking heads’ maar wel van natuurlijke voice overs. Het zijn verhalen van de mensen en niet over
de mensen. Arie vindt dat er een lekker snelheid in de film zit, maar dat die onderbroken wordt door
een man die wat lang aan het woord is. Hij vraagt zich af of dit zo is bedoeld. Filip vind het een
zakelijke film zonder emotie. Tamis vult aan: Het gaat er om dat de mensen die geïnteresseerd zijn in
coaching via dit filmpje op de website komen. Dat was het doel. Hetty vind eigenlijk alleen de laatste
shot interessant. Dan is alles al duidelijk. Nee….roept Freijja. Dit is onzin.
Het tweede korte filmpje bestaat uit een zogenaamde zomer coaching en is in een heel korte periode
op het strand van Scheveningen opgenomen. Het begint met vrolijke zomerse muziek met het
reuzenrad op de achtergrond. Er wordt gereflecteerd op jezelf onder leiding van een coach en er
wordt inspiratie opgedaan en nieuwe inzichten verkend. En dan is het al afgelopen.
Gerrie vindt het een stereo typerend filmpje omdat het bij de mannen uitsluitend over het werk gaat,
maar bij de vrouwen over elkaar leren kennen. Tamis vertelt dat hij dit niet zo bedoeld heeft. Freijja
vindt deze film leuker omdat de mise en scene hier veel vermakelijker is. Het wordt wel lastiger om
de interactie op deze manier te vangen. Het zet haar wel aan het denken om ook eens een filmpje in
dit genre te maken.
Tamis kwam door dit filmpje in contact met een creatieve vrouw die les geeft op o.a. scholen en die
graag een filmpje van haar werkzaamheden zou willen hebben. Zo zie je maar waar het toe kan
leiden. Hij heeft dit korte filmpje gemaakt met als doel te laten zien hoe leuk het is om bij deze
kunstenares schilderles te krijgen. We zien kinderen met een sponsje een landschap tamponneren. De
vlotte beelden worden ondersteund met vrolijke muziek.
Rob heeft een soortgelijk filmpje gezien over demente mensen en vond dit heel interessant. Freijja
mist het plezier en de begeleiding in de film. Het is een registratie over wat er gebeurd. Evert denkt
dat het mede komt door de ontbrekende set noise. Dus de life geluiden. De muziek maakt het daar
door nog afstandelijker. Geluid is de helft van de film….of is het meer, leert Evert ons! Filip vraagt
zich af of de opdrachtgever hierover tevreden is. Ja zeker, vertelt Tamis ons. ‘Nou…dan is het toch
goed’, oppert Filip! Tamis geeft aan dat er ook een langere versie is waar de opdrachtgever heel
tevreden over is. Niek denkt dat de set-noise niets toevoegt omdat de kinderen heel erg door elkaar
praten. Hij vindt het belangrijker dat de lerares uitlegt wat zij beoogt met het schilderen. Daar zijn we
nu niet achter gekomen. Arie denkt dat als je één kind een dasspeld-microfoontje opspeldt dit al ten
goede zal komen. Daarbij zou het wenselijk zijn om de kinderen wat meer close in beeld te zetten om
zo meer emoties te vangen.
Vervolgens laat Tamis de langere versie zien, waarbij veel van de bovengenoemde aspecten wel in
beeld zijn gebracht. Deze film heeft duidelijk de voorkeur, want is veel completer. Anja vraagt zich
in z’n algemeenheid af wat het doel van deze avond nu is… wat Tamis duidelijk wil maken. Verder
valt het haar op dat Tamis aangeeft wat hij niet heeft gedaan, maar zij graag zou willen zien hoe het
dan wel moet. De interactie tussen de juf en de kids in het tweede schilderfilmpje zou de film ten
goede komen, volgens Anja!
Tamis geeft als tip om eerst goed na te denken om een film met, of over kinderen te maken. Sommige
ouders geven (achteraf) geen toestemming hun kind te filmen. Als dit kind er wel tussen heeft
gestaan kan je die opname niet gebruiken. Arie vindt dat de begintitel erg mooi is gemaakt.

Nu gaan we het hebben over filmtaal, vervolgt Tamis. Een natuurlijke reactie voor de gemiddelde
kijker is dat alles van links naar rechts beweegt. Dat is in de beginjaren van de Hollywoodfilms al
bedacht! Bewegingen van links naar rechts gaan voor uit in de tijd. Je gaat dus ergens naar toe.
Bewegingen van rechts naar links gaan achteruit in de tijd. Je komt dus weer terug. Het is maar dat je
het weet!
Als je een pan van links naar rechts maakt en in de volgende shot van rechts naar links, dan botst dat
gevoelsmatig. De truc die je dan in de montage kan toepassen is om dan de tweede shot achteruit te
monteren, zodat er twee pans van links naar rechts achter elkaar gemonteerd kunnen worden die dan
niet botsen met elkaar. Tamis laat wat voorbeelden zien, die hij in zijn film over een strandkunstenaar
heeft toegepast. Arie geeft de truc aan om bv na een pan precies goed bij bv een schilderijtje te
stoppen. Dit kan je achterstevoren filmen. Dus beginnen om het schilderijtje goed uit te lijnen. Dan
de pan beweging van rechts naar links maken (en eventueel uitzoomen) en die in de montage
achterstevoren monteren. Dan begin je dus met een totaal die exact eindigt bij het schilderijtje.
Hollywood kent vele filmregels die de basis zijn van een goed verhaal. Tamis leest daar heel veel
boeken over, kijkt naar youTube films en vind dit heel erg interessante materie..
Evert vraagt of Tamis weleens met parallelle verhaal lijnen heeft gewerkt, flashbacks of luiken?
Tamis is op dit moment nog erg registrerend bezig, vertelt hij ons. Gerrie vraagt of Tamis wat zou
kunnen vertellen over bv een omslagpunt in een film?
Tamis haalt zijn kennis uit ‘de boekjes’ en stelt vast dat heel veel Hollywood films op dezelfde wijze
in elkaar zitten. Een voorbeeld: Je krijgt een inleiding. De hoofdpersoon mist iets in zijn leven o.i.d.
en krijgt het gevoel dat er iets moet veranderen, maar eerst ontkent hij dat. Dan erkent ie het
probleem uiteindelijk en gaat oplossingen zoeken, maar die gaan allemaal mis. Op driekwart van de
film gaat alles mis, maar daarna wordt de oplossing gezocht en leidt het tot een happy end. De timing
is vaak zo opvallend precies dat het een (geheime) wetmatigheid is geworden in de gemiddelde
Hollywood film.
Nog een voorbeeld: Een psycholoog heeft ooit eens onderzocht dat kinderen vaak veel makkelijker
de patronen in films herkennen dan volwassenen. Ze kunnen gemakkelijk een stukje overslaan, want
ze weten al wat er zal gebeuren, omdat ze de patronen veel sneller ontdekken. Volwassenen hebben
daar meer moeite mee. Nog eentje: Bij het maken van een documentaire is het belangrijk de
informatie- en interesselijn met elkaar te verbinden. Zo werd er een documentaire over Johan Cruijff
gemaakt. Als je al zijn successen chronologisch achter elkaar zou zetten (en dat zijn er vele) dan is
dat niet erg spannend voor de gemiddelde kijker om naar te kijken. De film is interessant gemaakt
door een vrouw te introduceren die verliefd werd op Cruijff, waardoor de film veel fijner werd om te
kijken. Een film die gaat over wat ‘is’, daar heb je niets aan, volgens Tamis! Een film die gaat over
wat ‘was’ of wat ‘wordt’ is veel interessanter.
Stel je voor dat je een film wil maken over een oude ambacht. Dit kan snel saai worden. Spannender
wordt het als de molenaar het nodige meemaakt en groeit in de film. Als je dus je film ophangt aan
een persoon wordt het interessanter om naar te kijken.
Drees valt het op dat Tamis een film ‘gewoon’ laat ontstaan, terwijl dit tegenstrijdig is aan de vele
boeken die hij heeft gelezen. Tamis bevestigt dit, maar ziet zichzelf niet een heel verhaal te gaan
zitten uitschrijven, scenario’s te maken ed. Hij doet dit liever achteraf in de montage. Drees vervolgt
dat hij de samenhang mist tussen het gene wat Tamis leert in zijn boeken en hoe hij in de praktijk een
film maakt. Das makkelijk, vervolgt Tamis, die samenhang is er niet. Wel is hij meer bezig om
miniverhaaltjes te maken in bv een vakantiefilm. Dus, wat bij elkaar horende shots maken en
verpakken in een scene. Tamis ziet zichzelf geen complete speelfilm maken, want dat schiet echt niet
op bij mij, vertelt hij ons. Hij wil wel samenwerken om tot iets moois te komen, maar dan wel ieder
in zijn eigen rol.
Arie geeft verder nog aan dat een scenario wel een goede houvast is. En terwijl Evert naar het scherm
zit te turen vindt hij het prachtig om te zien hoe Arie als een soort Corleone in zwart wit voor het
scherm zit en dat zijn vrouw Cora als in een rood geklede femme fatale steeds achter hem langs loopt

in beeld. Op zich zou dit een prachtige shot uit een film kunnen zijn. Zo zie je maar waar een
zoomavond goed voor is.
Niek vertelt heel mysterieus dat Tamis binnenkort geheel aan zijn trekken zal komen als hij een
scenario krijgt om daar een draaiboek bij te maken. Mmmm… Nel vindt het allemaal wel heel
spannend. Volgende week meer hier over.
Tamis is nu zo’n beetje aan het einde van zijn betoog en vraagt of er nog opmerkingen en/of wensen
zijn. Drees wil nog best eens de film over de getijde kunstenaar zien. Daarna is het alweer bijna tien
uur. Gerrie bedankt Tamis voor zijn inzichten hoe hij films maakt. Dan wapperen er weer heel wat
handjes over het scherm en verlangen nu alweer naar volgende week dinsdagavond.
Ron

Clubavond 18 mei, Chromakey.
Gerrie opent de avond met een verdrietig bericht. Nel van der Marel krijgt het woord en vertelt ons
dat er een plekje op haar longen is gevonden en bestraald moet worden. Een heel naar bericht, maar
Nel is positief en vertelt ons dat het plekje gelukkig niet is uitgezaaid. We wensen haar heel veel
beterschap. Wil is duidelijk aangeslagen en ook zij wenst Nel heel veel sterkte.
Wil praat ons bij over de perikelen rondom de activiteiten van Gouda 750 jaar. Een ieder heeft een
mail van haar gekregen waarin gevraagd wordt wie haar wil helpen. Arie heeft intussen aangegeven
een bijdrage te leveren en Ron wil haar wel bijstaan met de eindmontage. Zij heeft ook de clubs
gevraagd filmpjes aan te leveren, maar daar is tot nu toe weinig respons op gekomen. Als die filmpjes
niet worden aangeleverd zullen we het zelf moeten doen….en dan is de vraag: wie wil haar helpen
korte filmpjes te maken op locatie van de diverse activiteiten. Spontaan steekt Niek zijn vinger op en
ook Rob dW wil hier best een bijdrage aan leveren. Gerrie vult nog aan dat ook oude(re) filmpjes
uiteraard welkom zijn en er zullen vast wel opa’s en oma’s zijn die (sport) filmpjes van hun
kleinkinderen hebben die hier ook voor gebruikt kunnen worden.
Dan krijgt Peter het woord. Hij gaat ons vanavond alles uitleggen over Chromakey. In het
Nederlands betekent dit kleurwaardesleutel. Het is een techniek die vaak wordt gebruikt in de
filmwereld. Hierbij wordt eerst een onderwerp gefilmd tegen een meestal groene achtergrond. Daarna
kan je met de computer de achtergrond heel gemakkelijk doorschijnend maken zodat het gefilmde
personage of object voor een andere achtergrond geplaatst kan worden. Er is al eens vaker aandacht
aan besteed, maar er was toen geen tijd meer om er vragen over te beantwoorden. Vandaar dat de
programmacommissie Peter heeft gevraagd hier nog eens wat dieper op in te gaan. We beginnen al
direct met ‘share screen’. Deze term was een half jaar geleden nog voor veel leden abracadabra, maar
nu weten we dat we zo op een eenvoudige manier mee kunnen genieten met alles wat Peter in zijn
computer heeft voorbereid.
Het videobewerkingsprogramma wordt gestart. Het ziet er
nu nog wat klein uit, maar Evert weet hoe we het
programma groter in beeld kunnen krijgen. We zien het
eerste filmpje. Een jongen steekt een straat over.
Halverwege de straat blijft hij staan en komen er twee
andere jongens met een groen doek aan. Ze houden dit
doek achter de eerste jongen, die vervolgens een
beweging maakt dat hij wordt aangereden. Dan gaat
iedereen weg en wordt er een volgende shot gemaakt van
een passerende personenauto. Uiteraard alles op statief.

Peter legt uit hoe hier een levensechte scene van kan worden gemaakt. De shots worden in volgorde
op de tijdlijn gezet.
Dus eerst de passerende auto. Die wordt gemonteerd tot het moment waar de jongen op de straat
stilstond. Dan komt de jongen in beeld met het groene doek achter zich. Dit doek wordt er via
chromakey uitgefilterd, zodat het groen transparant wordt. Met ‘crop’ wordt de shot kleiner gemaakt,
zodat we alleen de jongen nog zien. Hij staat nu dus voor de auto die hard kwam aanrijden. Die rijdt
nu door en de jongen wordt geschept. Het ziet er echt levensecht uit. Zeker als er nog effectgeluiden
van piepende remmen, de klap en een gil van de acteur aan toegevoegd wordt.
Het tweede filmpje is foto van huis met een balkon aan de Lek. Daar moeten twee dames voor komen
te staan. Deze dames zijn echter op een heel andere plek voor een green screen gefilmd.
Ook hier wordt het groen er weer uitgefilterd, zodat alleen de dames overblijven, die vervolgens voor
de foto worden geplaatst. Er wordt weer ‘gecropt’ en de dames worden nog in de juiste proporties
gepositioneerd. Het werkt echt fantastisch en ook dit ziet er weer levensecht uit.
Peter heeft een sheet gemaakt waarin links zijn opgenomen, zodat je tutorials (voorbeeldfilmpjes)
kan bekijken over hoe je kan ‘green screenen’ in het eigen bewerkings-programma.

De volgende film werkt weer volgens hetzelfde principe. Een vader gooit een jongetje 100 meter in
de lucht. Er zijn veel van dit soort filmpjes te vinden op het internet. Over de volgende film is goed
nagedacht. We zien een man met een bezem die rondom een gat in het trottoir aan het schoon maken
is. Een andere man komt aan lopen en valt in het gat. Ook deze film ziet er weer heel indrukwekkend
uit. Zo volgen er nog meer andere films die vrij eenvoudig kunnen worden gemaakt, maar heel
realistisch overkomen. Je kan natuurlijk zelf de opnames maken met een groen doek erachter, maar
ook op het internet zijn (betaalde) filmpjes te vinden van bijvoorbeeld dieren die je zo in je film kan
plaatsen. The sky is the limit met green screen.
Dan volgen er vragen.
- Rob kan met zijn Casablanca geen internet beelden binnenhalen. Niek werkt ook met de
Casablanca, maar hij haalt zijn beelden via de computer binnen en zet deze op een USB stick, die hij
vervolgens importeert in de Casablanca.
- Ron vraagt zich af hoe je het masker maakt rondom een persoon. Met Magic kan je dit alleen maar
‘croppen’ in een vierkant vlak.
- Peter heeft ook zijn kleinkinderen een tijdje geleden gefilmd voor een green screen. Dit grappige
filmpje hadden we al eens eerder gezien. Een voorwaarde voor green screen opnames is wel dat je
het doek zonder schaduwen spant, want anders komt dit terug in het eindresultaat. Verder wordt er
nog een green screen filmpje vertoond over een vliegende auto. Ook dit is weer levensecht. Verder
wordt er een voorbeeldfoto getoond over een greenstudio. De presentatoren zitten tegenwoordig in
een saaie groene studio die opgeleukt wordt met bijvoorbeeld een bos.
- Als laatste stelt Evert voor om een prachtig green screen filmpje van de LVSL te vertonen. Dit
filmpje zit vol met green screen effecten en is wel wat oppervlakkig, maar heel leuk gemaakt. De

maker van de film wil graag eens komen uitleggen over hoe hij is gemaakt, dus die avond zal er
zeker nog aan komen.
- Hetty geeft aan dat je een green screen cursus kan volgen via de NOVA. Op de website meer info.
- Arie is nuchter en geeft aan dat het allerbelangrijkste een goed verhaal is.
- Tamis laat nog even een green screen filmpje van zichzelf zien, waarin hij een andere eigen
gemaakte film aankondigt.
Dan wordt dit programma gedeelte afgesloten en wordt Peter bedankt voor zijn tomeloze inzet.
Nu krijgt Niek het woord. Afgelopen middag heeft iedereen een mail gekregen met 4 bijlages over
een nieuwe Vlisterfilm, vertelt hij. Dit n.a.v. een berichtje van Nel om eens over een nieuwe
Vlisterfilm na te denken. Er wordt na wat brainstormen tussen Piet en Niek besloten een filmpje op te
nemen op het grasveld naast de Vlisterstee. Magneetvissen. In zelfs twee versies. Eén ontsproten uit
het brein van Piet. De andere absurde versie van Niek. De films worden opgenomen als het Covid
virus tot verleden tijd is verworden, dus ergens halverwege september zoals het er nu uit ziet. Er
worden 2 vissers en kartrekkers gezocht. Al direct krijgt hij te horen dat er meerdere leden staan te
springen en dat doet goed. Niek legt verder uit waaraan gedacht moet worden.
Het is de bedoeling dat de beelden uiteindelijk ter beschikking worden gesteld aan een ieder die dan
zelf een eigen montage kan maken. Gekscherend wordt het idee geopperd om iets met een
zeemeermin te doen, maar daar is niet heel veel animo voor. Ook staat niet iedereen direct al te
trappelen om kartrekker te worden, behalve Freijja, want die geeft zich nu al spontaan op.
Niek is de contactpersoon om het e.e.a. te coördineren.
Jan vraagt als laatste of er leden zijn die Toverslagen heeft van het jaar 2000 en dan is de avond al
weer om. Na weer een zeer leerzaam thema meegemaakt te hebben sluit Gerrie de avond af en komen
er weer heel wat wapperende handjes tevoorschijn.
Ron.

Clubavond 25 mei, gast Peter Brouwer
Vanavond staan de films van Peter Brouwer op het programma. Hij is lid van de Limburgse Amateur
Smalfilmclub in Maastricht. Kortweg de LAS. En dat moet ongetwijfeld een verwijzing zijn naar,
hoe vroeger in de tijd van de smalfilm twee stukjes film aan elkaar werden gelijmd, namelijk met een
LAS. Hoe toepasselijk is dus de naam van deze club, die ook nog eens de allereerste filmclub van
Limburg is en in 1947 al is opgericht.
Terwijl Nel als een volleerd gastvrouw de avond begeleid besef ik me opeens dat het coronavirus ook
voordelen met zich mee heeft gebracht, want afstanden spelen geen rol meer nu we lekker aan het
zoomen zijn. Ieder nadeel heeft een voordeel zou een bekend voetballer hebben gezegd.

Peter is eind 2000 lid geworden van LAS, vertelt hij ons. Zijn kinderen waren nog klein en dat wilde
hij graag filmen. Toen hij na de nodige oefenfilmpjes iets meer van zijn films wilde maken heeft hij
zich aangemeld op de filmclub. Met zweet in zijn handen liet hij er zijn eerste filmpje zien en won
direct de eerste prijs en dat heeft hem heel erg gemotiveerd om grotere films te maken… met name
speelfilms.
Een paar dagen geleden hebben we de links gekregen van 7 films die Peter heeft gemaakt.
Die konden vooraf dus al worden bekeken. Arie steekt direct zijn gele handje op en vertelt dat hij al
snel onder de indruk was van een film van Peter. We gaan wat highlights uit deze films bekijken.
De eerste 1 minuut film is er één uit 2002. ‘Schatjes uit Tirol’. We zien een fragment van dochter
Chantal en zoon Patrick die met frisse tegenzin aan het wandelen zijn. Chantal vindt de
wandelvakantie helemaal niets en begrijpt niet waarom ze berg op berg af lopen terwijl er zoveel
kabelbanen zijn, horen we haar in dialect zeggen in de voice over. Het idee was om de film vanuit de

kinderen op te nemen en achteraf een voice over erbij te maken. ‘Niet wouwelen maar doorlopen’
horen we in het volgende fragment zeggen en “die vlinders hebben ze bij ons ook”. Hetty begon te
glimlachen en herkende de situatie van hun eigen kinderen op vakantie in Denemarken. Dat was ook
‘niet zo leuk’. Peter won met ‘Schatjes in Tirol’ zilver en ook nog een prijs voor de beste geluidstoepassing.
De tweede film heet ‘Over mijn lijk’. In een fragment hier uit zien we een man van middelbare
leeftijd dansen met een aantal vrouwen in,… jawel,.. de hemel. Hij heeft het heel erg naar zijn zin
met al dit vrouwelijk schoon om zich heen, maar,… plotseling stopt de muziek. Petrus vertelt de man
dat zijn vrouw ook voor de laatste keer het daglicht heeft gezien en dat zij ook naar de hemel zal
komen. De man vindt dat helemaal niets.
Er is bewust gekozen voor een zeer lange shot ‘a profil’, waarin we de dames op de achtergrond zien
staan. Het idee is van Peter zelf. Alle shots en dialogen zijn voor deze film uitgeschreven, maar dit
doet hij niet altijd. De meeste acteurs komen uit de kennissenkring, maar af en toe haalt hij zijn
acteurs ook van b.v. een toneelschool.
In het volgende fragment zien we de man en zijn vrouw in het aardse converseren. Het valt Hetty op
dat de dialogen onderkoeld worden gesproken. Peter begint te lachen: dat is precies wat ik wilde,
grapt hij! Het zijn geen super grappen, maar het is toch wel grappig, vertelt hij ons.
In het derde fragment gaan we weer terug naar Petrus in de Hemel. Hannah, de vrouw van de man, is
er nu ook. De man is blij (ondanks dat ze nu dood is) dat ze er is en begint met haar te dansen.
De shot duurt lang. Meer dan 20 seconden. Opvallend is dat het geluid, dus de set-noise, maar ook de
muziek en effectgeluiden zeer goed op elkaar zijn afgestemd. Peter geeft aan dat hij daar ook vaak
veel meer werk aan heeft dan aan het maken van de film. De film is niet onopgemerkt gebleven bij de
diverse juryleden.
‘Groetjes van Henk’ is een film uit 2018. Onheilspellende muziek. Een park. Een man op een fiets
die foto’s gaat maken. Een man zittend in het gras en naar muziek luistert. Een man die een boek
leest. Een man die vist. Een vrouw die nieuwsgierig om zich heen kijkt. Het zijn details die direct al
allerlei vragen oproepen.
De muziek is spannend, maar als de vrouw naar huis rijdt op haar fiets wordt het zelfs satanisch en
wordt de montage korter waardoor de spanning nog verder wordt opgedreven.
Zo zie je maar: met ‘gewone’ beelden, maar met een goede montage en muziekkeuze kan het heel erg
spannend worden gemaakt. Peter heeft bewust dit fragment gekozen. Er wordt geen woord gesproken
en er gebeurd niets, maar toch is het heel spannend. Het geluid maakt hier de film.
Eerst maakt hij de film en achteraf maakt hij er de muziek bij. Vaak zijn het stukjes die over elkaar
heen worden gemonteerd.
Ook het tweede fragment zit vol met goed gekozen beelden, muziek en geluiden. Er wordt een sfeer
uit een griezelfilm gecreëerd. Met name de goed gekozen geluidsfragmenten doen het goed!
Een vrouw is alleen in huis en ziet waanbeelden. Het fragment pakt je direct, want Peter voelt precies
aan hoe hij zijn publiek in een bepaalde sfeer wil brengen. Het kost heel veel tijd om alle
muziekfragmenten op elkaar af te stemmen, maar het geeft heel veel voldoening en draagt heel erg
bij om de film op een nog hogere level te krijgen, zo vertelt hij ons. Ook in de derde scene uit deze
film wordt de zelfde sfeer weer geschapen. De totale chaos bij de vrouw in haar hoofd en alle
waanbeelden die ze denkt te zien, komen heel goed tot hun recht. De fragmentarisch opgenomen
beelden worden ook hier weer subliem ondersteund door de goed doordachte geluidsband. En dat is
misschien dan ook wel de reden dat deze film op het NOVA festival ‘Goud’ heeft gehaald. De rol
van Ineke, zijn vrouw, is vaak ondersteunend en ook zij draagt dus op haar eigen wijze haar steentje
bij, aan het tot stand komen van zijn mooie films.
‘Op zoek naar het licht’ is de volgende film uit de beginjaren van Peter, en gaat over het schilderen
van iconen. De film wordt ondersteund door het geluid en beeld van een koor. Een prachtige
combinatie. Deze film heeft 4 prijzen gehaald, ondanks dat hij ‘gewoon’ maar is gaan filmen.
Het tweede fragment begint met: ‘ Een icoon mag mooi zijn, maar een icoon moet vooral waar zijn.

Het vraagt om het innerlijk licht voor diegene die innerlijk schouwt’. Deze prachtige tekst is een
onderdeel van de voice-over tekst die ons aan het denken zet. En terwijl een hete luchtballon zacht
door de lucht zweeft en net niet een zonnestraal aanraakt, zien we de eindaftiteling verschijnen.
Freijja is erg onder de indruk van deze film en zou graag willen dat zij dit ook kon maken.
‘Stil leven’ is de volgende film die 5 minuten duurt, is nieuw en gaat binnenkort in première.

Het gaat over een wat oudere man die bezig is met de dagelijkse bezigheden in en om het huis.
Zo af en toe zien we een vrouw in beeld maar zij heeft tot dan een ondergeschikte rol in het verhaal.
Als de man aan het einde van de film de lunch voorbereidt en twee bordjes op tafel neerzet, kijkt hij
om naar zijn vrouw, die wazig op de achtergrond zichtbaar is. Ze zit stil en doelloos op de bank.
Dan breekt de man en begint te huilen. Meer hoeft er niet verteld te worden, want hier eindigt de
film. Het is een film waarin niet gesproken wordt, maar het verhaal is overduidelijk.
De film is slechts in twee dagen opgenomen en 5 dagen later was ie klaar. Hij doet volgens Rob dW.
zeer sterk denken aan de toverlintproductie ‘gisteren, vandaag en morgen’. Arie ziet een sterke
tendens dat er steeds meer films te zien zijn op de festivals waar leed (in de vorm van ziektes) te zien
is. Hij heeft een pleidooi gehouden om deze films op dezelfde wijze te waarderen als ieder andere
film met een luchtiger onderwerp. Deze film van Peter voldoet ruimschoots aan de artistieke criteria,
volgens Arie!
“De gevangene” is een film uit 2014 en is ook dik in de prijzen gevallen.

De muziekband valt direct al heel erg op. Ook dit is een film zonder dialoog en gaat over een man die
iemand heeft vermoord en dit alsmaar maar in zijn hoofd blijft rondspoken. De film is zonder
scenario opgenomen en is helemaal geïmproviseerd. Ook hier speelt de muziek weer een grote rol.

De laatste film heet ‘Het dorp’. Het is bijna overbodig om te vermelden dat ook deze film weer
diverse prijzen heeft gewonnen. Het opvallende is dat alle geluiden achteraf gemonteerd zijn.
En dat gaat over het piepen van een deur, het typen op een ouderwetse typmachine, of het blazen van
stof enz. enz. De reden omdat dit allemaal achteraf ingebracht is, is dat de locatie waar alles is
opgenomen dicht bij een hele drukke weg was, terwijl de setting van de film een stil dorp moest zijn.
Een ander opvallend aspect is, dat bijna alles in totaal is opgenomen. Arie heeft deze film al eens
gejureerd en vond het moeilijk om tot een overwogen oordeel te komen. In het laatste fragment zien
we een gedeelte van de making of. De ontspannen sfeer en goede samenwerking hebben ertoe geleid
dat ook deze film weer een toppertje is geworden.

Evert vroeg zich af of Peter gedeeltes van de film in de pre montage ook aan zijn clubgenoten laat
zien, om zo feedback te krijgen.
Het antwoord is duidelijk: in de twintig jaar dat hij filmt heeft hij nog nooit een film laten zien die
niet af was. Peter is behoorlijk eigenwijs en gaat zijn eigen weg als hij een plan heeft, vertelt hij ons.
Hij heeft geen zin om een half jaar aan een productie te werken omdat er andere meningen zijn. Hij
weet niet of hij de camera of de montage leuker vindt. De voorbereidingen, ja da’s misschien wel het
leukste. Je film tot in de kleinste details uitwerken.
En dan is het alweer tijd. Nel bedankt Peter voor zijn enthousiaste inbreng en hoopt hem (na het
virus) eens uit te nodigen in de studio. En dan volgen uiteraard weer de handjes.

Ron

Nieuws van ZH’12
De lichtvoetige film
Uit: https://www.zh12.videofilmers.nl/
laatst bijgewerkt: 22 mei 2021

Op veel amateurfilmfestivals worden we overspoeld
met zware onderwerpen. Dood en verderf, kommer en
kwel. Vaak zijn het prachtige films, die belangrijk zijn
om te maken en om te worden bekeken. Aan de andere
kant leent het medium film zich bij uitstek om ook eens
even weg te dromen, te lachen om het getob en de
menselijke strapatsen met een korrel zout te nemen.
Daarom organiseert ZH'12 een compacte cursus die u
zal verleiden tot het maken van een lichtvoetige film.
Een kleine komedie, een grap, een ernstig verhaal met
hilarische verwikkelingen, een sprookje dat
onvermijdelijk leidt tot een glimlach.
De begeleiding die ZH'12 biedt is van start tot finish,
van eerste idee tot en met feestelijke première. In ruim
een half jaar tijd maakt u in groepsverband een korte
lichtvoetige film van ca. 10 minuten of het nou een speelfilm is, een documentaire of iets er tussenin.
In totaal krijg je vijf cursusdagen in de periode juni-november 2021.
De startdatum hangt van het weer af, want de eerste bijeenkomst, de introductiedag, wordt buiten
gehouden. Mogelijke data zijn 20, 26 en 27 juni en 3 en 11 juli.
Het project wordt afgesloten met een première in een theater.

De kosten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de introductiedag en de workshops.
De introductiedag zal buiten worden gehouden in Klein huis te Velde 4 in Maasland.
Deelname kost € 40 per persoon.
Je kunt vervolgens beslissen of jouw groep deelneemt aan de workshops.
De workshops worden gehouden in werkgroepen. Er zijn 4 workshops, die samen € 300 per groep
kosten. Je tekent in voor alle workshops in één keer. De kosten kun je verdelen over je
werkgroepleden.

Dag 1 INTRODUCTIE
Van idee naar script
De eerste dag maken we kennis met de deelnemers en de aangedragen ideeën. Iedereen komt met een
vertrekpunt. Dat kan een krantenartikel zijn, een merkwaardige buurman, een autobiografisch
gegeven, een mop, een ongenoegen, noem maar op (ideeën al is het maar 1 regel van te voren
aanmelden). Aan de hand van voorbeelden praten we door over een lichtvoetige uitwerking. Voor
zover dat nog niet het geval is worden groepjes gevormd.
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.
De rest van de workshops is kleinschalig met maximaal vier groepen die tegelijkertijd aan het werk
zijn.

Dag 2 WORKSHOP SCENARIO EN STIJL
Van scenario naar draaiplan
Per groepje worden de scenario's beoordeeld en bijgeschaafd. Waar liggen de kansen voor een lichte
toonzetting? Wat zijn eigenlijk de eigenschappen van een komedie? Mag die ook 'zwart' zijn? Gaat
het om komisch acteren, of komische situaties? 's Middags aandacht voor cameravoering en filmische
vormgeving. De keuze voor beelduitsnede en camerastandpunt. Ook beelden kunnen een glimlach
oproepen. De kunst van het improviseren.
Er kunnen maximaal 12 personen per groep deelnemen. Eventueel worden er 2 groepen van elk
maximaal 12 personen geformeerd.

Dag 3 WORKSHOP SPELREGIE OF PRODUCTIE
Voor wie speelfilm gekozen heeft is er bv de mogelijkheid lessen te volgen op gebied van spelregie
en casting, mise en scene. Voor andere zal choreografie, locatiescouting of productie interessanter
zijn. Toegesneden op en afhankelijk van de vragen uit de groep.
Er kunnen maximaal 12 personen per groep deelnemen. Er is een groep spelregie en een groep
productie.
In de zomer valt de draaiperiode voor alle groepen.

Dag 4 WORKSHOP MONTAGE
Script weggooien of bewaren? Terug naar de uitgangspunten, terug naar synopsis. Montagestijlen,
dialoog snijden. Uitdelen en incasseren. Rust versus dynamiek, een las heeft twee kanten, er zit altijd
een slechtste stuk in een film. Bescherm je acteurs. Rust of onrust, confrontatie of harmonie. Muziek
of niet? Stijl van montage. Technische tips. Structuur en opbouw van een film. Het nut
van viewings en nieuwe ogen.
Er kunnen maximaal 12 personen per groep deelnemen. Eventueel worden er 2 groepen van elk
maximaal 12 personen geformeerd.

Dag 5 FINISHING TOUCH
De nagenoeg voltooide eigen werkstukken worden voor iedere groep geëvalueerd met opmerkingen
over vorm, verhalende ontwikkeling en analyse van enkele lassen. Daarnaast is er aandacht voor de
structuur van de film, in- en uitstapmomenten en de kunst van het weglaten. Er wordt geschakeld van
detail naar globale opbouw en ritme.
Er kunnen maximaal 12 personen per groep deelnemen. Eventueel worden er 2 groepen van elk
maximaal 12 personen geformeerd.

Schrijf je nu in voor de Introductiebijeenkomst: inloggen op www.zh12.videofilmers.nl/

Redactie Toverslag op
Zomerreces 2021

En dan is het weer juni, en dat betekent vakantietijd. Ook de redacteuren van Toverslag gaan op
vakantie en zullen in de maanden juni, juli en augustus beknopt verslag doen van zoomsessies.
Iedereen die op vakantie gaat, Thuis of in Nederland of in het Buitenland, heel veel plezier en kom
gezond, gebruind en met opgewekt gemoed terug.

De Redactie,
Rob de Weger
Elvira Franken

