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Op deze avond was de eerste première avond voor de vakan3e wedstrijd.   
Er stonden deze avond 5 films op het programma en Ton Lunenburg leidde deze avond. 
De films waren bekeken door de moderatoren en Ton besprak na afloop de opmerkingen van deze. 

Als eerste draaide de film La Palma van Adri Timmermans, deze film hadden we al eerder gezien bij 
de première avonden van de clubfilm , maar Adri heeF zijn film toen terug getrokken en heeF hem 
aangepast. We kregen inderdaad een hele andere film te zien, met de vulkaanuitbars3ng nu als 
aanvulling op zijn vakan3e verblijf op La Palma. In september was de vulkaan uitbars3ng, maar 
gelukkig was Adri toen niet op het vulkaan eiland . 
Het was wel verwarrend dat hij steeds terug ging van het heden naar het verleden en er was teveel 
tekst bij de film wat afleidde van de beelden. 

“Nerobergbahn” een film van Harry Zwanenberg, het gaat over een bergbahn in Wiesbaden die op 
een bijzondere manier omhoog gaat. Op welke manier??  Dat blijF een verrassing tot het laatst, 
Harry  houdt hiermee de kijker in spanning. Leuke en mooie film om naar te kijken. 

Harry draaide ook zijn film “Luxor”, een vakan3e reis van enkele jaren geleden naar de tempels in 
Egypte, sommige vonden dat Harry vertelde wat we zagen ‘en vonden dat overbodig . Het live 
geluid en de , voice over was prima. 
De volgende film is van Luuk Franken, Vakan3e in het Zwarte Woud. We kregen natuur de 
koekoeks klokken te zien maar ook de mooie natuur en de oorsprong van de Donau. Er was een 
duidelijke opbouw, Luuk nam de kijker bij de hand, jammer was dat er bewegende beelden in de 
overvloeiers  te zien waren. De stem was wat eentonig  van maar wel duidelijk. 



“De transrapid” is een film van Henk Baarens en ging over een niet afgebouwde Magneet Bahn 
over de grens  bij Ter Apel in Duistland , een bijzonder onderwerp. Het was een test Bahn en de 
Magneet Bahn is nooit tot ontwikkeling gekomen in Europa. In Japan rijdt hij wel. 
Een mooie film , goede verhaal opbouw en de juiste muziek keuze. 

Ton Lunenburg liet zijn film “Stopover””  in Las Vegas zien, een film van zijn Vakan3e in  
Amerika, waarbij de stop in Las Vegas was. We zagen de bekende beelden met veel licht en  
en zelfs een Show van Celine Dion, met natuurlijk geleende beelden. Ook zagen we wat  
bekende beelden van de Grand Canyon. De film was nog niet geheel klaar en de voice over 
ontbrak ook nog. We zijn benieuwd naar het eind resultaat. 

Na de Pauze zagen we nog een film gemaakt in het kader van Voyant een programma van de  
Lokale zender DTV uit Den Bosch. 
Deze film ging over de kerst voorbereidingen  van 2020 in de St Jan  dat ivm met de corona  
anders was gemaakt  . Een informa3eve film waar vele Shot filmers hadden meegewerkt olv  
Christ van Liempt. 
Het was weer een interessante  Shot avond en we zijn benieuwd naar de tweede première  
Avond 
      Tineke Neefs  

        


