
   VERSLAG 1 PREMIERE AVONFD VIDEO GROEP 

Op 10 oktober was de eerste première avond voor de clubwedstrijd. Deze avond was nieuw van 
opzet. Op de tafels lagen formulieren met punten waar men op moest letten, en drie gekleurde 
papiertjes, welke men op moest steken als antwoord op de punten. Ton Lunenburg leidde de avond. 
Er waren op deze avond helaas maar 3 films ingediend, Ton hoopt dat erop de 2e avond meer films 
worden ingediend. 

De eerste film was een Videoclip “Be Free”  door Henny van der Burgt en Jan van de Burgt. Dit 
was een opname van een koor welke een zelf gecomponeerd lied ten gehore bracht. De beelden 
waren in de natuur opgenomen en het zag er schitterend uit. Eerst kwamen de solisten in beeld 
daarna het gehele koor. Het lied was nogal erg lang De film was in opdracht gemaakt en de dirigent 
was tevens de regisseur, dus Henny en Jan hadden weinig in te brengen gehad. Als tip kreeg Henny 
mee om  misschien een couplet te laten vervallen voor de wedstrijd dan wordt het iets dynamischer. 
Verder werd de film positief beoordeeld . 

Harry Zwanenberg had een film over een paarden gebitsverzorger gemaakt. Deze had hij ontmoet 
op een parkeer plaats tijdens een stop van 
zijn vakantie. Hij had de man aangesproken 
en zo was deze film tot stand gekomen. De 
man vertelde eerst dat hij geen paarden 
tandarts was , maar het gebit verzorgde. 
Daarna zagen we hem aan het werk , wat 
natuurlijk moeilijk in beeld te brengen was 
omdat Harry niet met zijn camera de mond 
van het paard in kon. Maar we konden de 
handelingen toch goed volgen. De film 
begon wat abrupt, er was geen inleiding nl 
het voorstellen van de man en manege. 
Verder een interessant  onderwerp en de film 
kreeg goede opmerkingen vanuit de zaal. 

Hierna Had Ton nog het e.e.a. te vertellen 
over de locatie film welke we dit seizoen 
gaan maken. Hij had een opname van de slagwerk groep en vertelde dat Christ de dansgroep had 
benaderd maar nog geen antwoord had gekregen.  

Na de pauze draaide we de laatste film van deze 1e première avond , een natuur film van Leo van de 
Veerdonk over het “dynamisch Beekdal” een film over het meanderen van de rivier de Aa. 
Prachtige beelden met talrijke mooie vogels en dieren welke hier te vinden zijn. De tekst somde dan 
ook de vele namen van deze vogels op , teveel om te onthouden. Liever hadden we gezien dat de 
tekst wat dynamische zou zijn geweest behorende bij de titel. Verder een prachtige film met weinig 
opmerkingen over de beelden. 

Zo kwam deze avond weer ten einde en we hopen de 2e première avond dat er wat meer films zijn 
ingediend om een mooie clubwedstrijd in Januari te hebben. 
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