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Dinsdag 5 april,
Voor je het weet ben je weer aan de beurt om de Toverslag te vullen. Net hersteld van een Ischias
en nu de verslagen gaan maken voor Toverslag. Rob was onverbiddelijk, dan vooruit maar. April.
Door wat te schuiven met data was het deze keer geen “Laat maar zien”.
De avond passeerde met de opening door Gerrie en verliep onder de regie van Fred van Zetten, de
man die ons een paar maanden terug liet horen wat muziek allemaal kan doen met je film. Hij
maakt zelf ook muziek onder films en gebruikt allemaal verschillende toepassingen en is van
amateur opgeklommen tot prof. Vanavond stond weer in het teken van muziekkeuze en was er een
opdracht om op een door Fred gemaakte compositie van ruim 3 minuten een film te maken.
Uitdaging voor de leden en drie van hen hebben hun montage laten zien en wat voor films!
1] Zie de Zee van Arie: hij mocht met het vertonen van zijn hersenspinsel de spits afbijten.
Waarom de Zee? Na de filmmuziek een paar keer te hebben afgespeeld, werd de associatie met Zee
steeds sterker. Zee hier voor de kust, maar ook ver weg, als het maar direct met de zee te maken
heeft. Strand, zee, de bewoners en de gebruikers van de Zee. Een brede aanpak van in en om het
water. Het begon met Nederland en eindigde daar ook weer mee.
2] Montage op Muziek van Niek: Niek is erin geslaagd van een wat oudere film “de Erfenis” een
nieuwe montage te maken op de muziek. Knap gedaan en boeiend omdat iedereen de originele film
nog wel kent. Een originele aanpak die bewijst dat het thema best aan Niek toevertrouwd is.
3] Rotterdam in beweging, van Filip. De stad Rotterdam was nu het onderwerp van de film waarvan
ook de filmbeelden bij drukke en rustige momenten de muziek nauwkeurig volgden. Hele mooie
toepassingen o.a. vertraging en versnelling. Dat de titel van de film een andere muziek had dan de
rest werd door niemand genoemd.
Tenslotte werd dezelfde film nog een keer vertoond op een 9x22 formaat. Niet iedereen snapte
waarom maar het gaf een wat strakker uiterlijk.
De drie makers en allen ontvingen de nodige complimenten. Piet rondde dit gedeelte van de avond
af en gaf op zijn eigen wijze de leden een kijkwijzer.
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Vervolgens een sluitend praatje van Fred die liet merken dat wat
hem betreft de avond bij Toverlint (ooit zijn oude filmnest) zeer
geslaagd was. Hij startte het deel 2 van de avond met de vraag:
wanneer kies je de muziek voor een te maken film, vooraf, aan het
begin of na het maken van de film. Hierna gaf hij het woord aan:
Niek die met zijn meer dan 50 jaar ervaring in het filmvak via een
serie films met diverse en verschillende toepassingen van
muziek/geluidmontage de rest van de avond vulde. Niet alleen van
het digitale tijdperk maar ook van de analoge periode en dat was
toen veel moeilijker. Ter herinnering de filmtitels:
1994 Liefde voor de kerk
2001 Toetjes voetjes
2004 De Vasa
2006 Ammonia Avenue
2010 Berlingots
2012 Glaswerk
2022 Muziekmontage
2022 Trailer Theater Toverlint
Een geslaagde avond, fijn voor diegenen die meer willen weten over deze materie en leuk en
gezellig voor wie dit allemaal al weet en genieten kan van het werk van een ander.

Dinsdag 12 april
De club krijgt Jaap Rostohar op bezoek. Jaap is lid van de LVSL en heeft zich een aantal technieken
eigen gemaakt, welke technieken hij aan de hand van een speelfilm die hij maakte met daarin
nieuwe technieken, ons liet zien en de uitleg daarbij gaf. Een mooie avond die als een cursorische
happening ons werd aangeboden. Jaap werkt met het Edius, een editingprogramma dat bij een
aantal leden op onze club bekend is.
Ook liet hij een aantal zelfgemaakte hulpmiddelen zien die
GoPro en andere camera’s stabiel houden in lastige
omstandigheden. Zoals onder water, aan de kiel van een
zeilschip, aan de mast etc.Doel van dit alles is om de film
aantrekkelijker te maken, meer kijkspanning op te leveren.
Inderdaad met de montages die wij zagen probeerden wij
vooral te begrijpen hoe e.e.a. gedaan werd. Het ging veel
over wat je doen kan met masks en greenscreens. Wat
greenscreen is weten de meesten wel. Onderwerpen of
personen worden gefilmd met een bepaalde groene
achtergrond welke in de montage kan worden weggelaten.
Zo kan de persoon zowel op een strand worden geplaatst als
op b.v. een Spaanse hoogvlakte. De techniek is niet te
moeilijk en ook op de club al veel toegepast.
Met “Masks” is het wat anders. Wat is mask? Een mask kan je maken wanneer je met de juiste
applicatie in je software een persoon, dier of ding in je shot kan selecteren en hierna over plaatsen
in een andere shot of clip. Ook kan je Mask nog apart een kleurbewerking geven, groter of kleiner
maken of positioneren in je kader. Een Mask maken en zodanig toepassen dat het meebeweegt met
een onderwerp of persoon uit de ene shot, laten lopen in de andere shot of clip. Dat is geduldwerk
ook wel monnikenwerk genoemd. Deze trucs laten samenlopen met muziekritmes of effecten dan
maak je het geheel mooi af.
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Hij legde ook nog uit wat ankerpunten zijn, plekken op je shot markeren die belangrijk zijn om een
masker in te snijden in een clip.
Jaap noemde ook nog Zag King een Amerikaan die erg goed was met genoemde toepassingen.
Volledigheidshalve werd nog genoemd dat op internet vele tutorials over bovenstaande te vinden
zijn met talloze toepassingen.
Jaap sloot de avond op film af met een High Five op film gemaakt. Hij liet zien wat en hoe dat kan.
Jaap werd bedankt. We gingen met weer nieuwe voornemens, eerst via de bar, daarna naar huis.

Dinsdag 19 april
Vanavond gaan we weer eens wat anders krijgen. Films
over eten en proeven waarover de films gaan. Iedereen
zat klaar en er was een flinke opkomst. Frits stond voor
de groep nadat hij geïntroduceerd werd als nieuw lid
van de Programmacommissie. So far, so good!
Plotseling werd Frits niet goed!
Om een flinke verontruste stap over te slaan zie
onderstaande bericht, een dag later:

Beste Toverlinters,
Afgelopen dinsdagavond bij de clubavond, ging het even niet goed met Frits.
Hij kreeg een hartstilstand, die gelukkig doordat hij een icd heeft, geen ernstige gevolgen had. Een
icd is een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, dus een elektronisch apparaatje dat een
stroomstoot naar het hart zendt wanneer er een hartstilstand is.
Gisteren is Frits naar de cardioloog geweest en heeft zwaardere medicatie gekregen, die een
herhalingskans moet verminderen.
Frits voelt zich gelukkig, naar omstandigheden goed.
namens Frits, Gerrie

Dinsdag 27 april
Deze avond kwam in de aandacht te staan door de komst van Louis Smits. Louis een man die al
vanaf zijn jonge jongensjaren met strips en animatie betrokken was. Het resulteerde in een hele lijst
van gemaakte animatiefilms. Na introductie van zichzelf keken we naar zijn film creaties.
Sweet Romance, een film die hij maakte over de ontmoeting van zijn ouders in oorlogstijd, de
oorlog en de bevrijding.
De tweede wereldoorlog in Rotterdam, de gevaren daarvan maar ook de mooie momenten tussen
het ouderpaar. Louis liet zien en legde uit hoe er in de film gedanst werd, de moffen marcheerden of
door de straten reden, de honger die er was etc. Louis nam 1 scène waarin hij uitlegde welke
software hij gebruikte om te tekenen (Vector), te animeren, kleuren, montage etc. 4 maanden was
hij ermee bezig geweest en wel bijna dag en nacht.
De tweede film “Feromoon” was een animatie van insecten en wel van wormen t/m de
bijenkoningin. De humor werd niet vergeten.
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De derde film die vertoond werd is “De Blauwe Planeet” Hieronder een rapportage van de film:
De film, een animatie, start boeiend. Vanuit het heelal
wordt de blik op het juiste moment van de zon in het
heelal naar de zon op de zee getrokken. Daar gaat het
verhaal echt beginnen bij de mens. Op geraffineerde
manier worden alle slechte eigenschappen zoals
slavenhandel, wreedheden, slavenarbeid ook getoond als
ook lopende bandwerk. Slachten, oorlog en milieu
komen allemaal aan de orde. Verbonden door creatieve
overgangen zoals de orgelpijpen naar tralies of van billen
naar borsten. Dit maakt niet alleen het verhaal rond maar
ook de film met uiteindelijk een verdwijnende aarde.

De montage geeft aan dat dat de maker
goed weet hoe een opbouw van scenes
een goede opbouw van montage
oplevert. De kadrering is uitstekend.
De gekozen muziek is heel toepasselijk
gemonteerd. Beeld en geluid zijn een
eenheid en de film is zeer boeiend.
Tenslotte de 4e film, de 9e Kunst. Deze film is gemaakt zonder camera. Met van internet geleend
materiaal maakte hij een boeiend verslag, min of meer een geschiedenisverhaal, van diverse
getekende tijdschriften: Robbedoes, Kuifje en Jan Kordaat om er maar een paar te noemen. Talloze
fragmenten vanaf rond 1920 en later, illustreren hoe de tekenaars werkten en zich technisch
ontwikkelden naar de moderne tijd en techniek.
Louis had tijd te kort en wij hadden nog niet genoeg toen de avond noodgedwongen, rond 22.00
uur, werd beëindigd met een dankwoordje van Nel van de Marel aan Louis. Een fles wijn erbij met
nog een dikke Toverlintkaars ter herinnering aan deze presentatie. Het was een schitterende avond
bij een schitterende club.
Arie Heerkens
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Koningsdag 27 april
De heer Wouter Beute is benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Hij is vanaf 1974 vrijwilliger bij de wijkgemeente de
Veste te Gouda. Hier is hij een aantal jaar voorzitter
geweest van de kerkenraad en de beroepingscommissie
en lid van diverse vrijwilligersteams. Daarnaast was hij
van 1990 tot 2019 vrijwilliger bij de Interkerkelijke
contactgroep Maagdenburg. Vanaf 2019 is de heer
Beute bestuurslid van Filmclub Toverlint, waar hij het
filmfestival en de clubavonden mede organiseert.
(Uit: AD dinsdag 26 april)

Wout, gefeliciteerd!
Namens alle Toverlinters!
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