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                  VERSLAG CLUBAVOND VIDEOGROEP  24 JANUARI 

Op deze avond zouden we de loca0e film welke voor mei op het programma staat verder 
bespreken, maar eerst kregen we een film te zien van Henny van der Burgt. 
Hij hee@ een speelfilm , deze keer niet zelf bedacht, maar hij was de camera van een speelfilm van 
de s0ch0ng LEVENSWIJS. 
Hieronder legt Henny zelf uit waar d film over ging. 

Het gaat erom dat de kijkers weten hoe de situa0e rond de s0ch0ng LEVENSWIJS in elkaar zit. 
De s0ch0ng zit in de Gem St Michielsestel en is  opgericht om jongeren samen met ouderen 
elkaars opvaMngen beter in beeld te krijgen. 
De Jongeren zoeken hen op en gaan in gesprek. 
Het levensverhaal dat de oudjes hen vertellen brengen ze samen in een uitvoering en worden er 
ook liederen van gemaakt. 
Tot eind 2021 werd dit in een zaal vertoond middels een uitvoering en een daarvan hebben Jan 
Verburg en ik mogen opnemen. Hierin is de opdracht duidelijk weergegeven. 
De samenvaMng is rondom 15 min. 
Door corona werd het las0g om zalen te vullen en bedachten ze om er een speelfilm van te maken. 
Daar mocht ik het camerawerk doen. 
Deze film heet: HET GRAS AAN DEZE KANT VAN DE HEUVEL en duurt 57 minuten. 

Het was een mooi project ( speelfilm) en goed in beeld gebracht ook de liedjes kwamen mooi over. 
Henny had twee camera’s gebruikt en de afwisseling was hierdoor goed. De kinderen waren soms 
moeilijk te verstaan maar dat is al0jd een probleem als je met kinderen werkt. De speelfilm was 
goed uitgewerkt met de verbinding tussen de jongeren en de ouderen. Het is jammer dat de 
s0ch0ng na deze speelfilm is ophouden te bestaan. 

Na de pauze gingen we verder met de loca0e film , waar Ton lunenburg samen met Henny van der 
Burgt het voortouw hee@ genomen. Ton had de percussie groep van TOG opgenomen met het 
muziek stuk wat zij gaan spelen, de dansgroep is al bezig om hierop de te oefenen. 
Ton en Henny gaan samen de loca0e bekijken of deze geschikt is om de loca0e film op te nemen. 
Zij hebben op de Tramkade in Den Bosch de Skate baan op het oog.  
Iedereen die zich had opgegeven had een formulier gekregen om in te vullen wat zij wilde gaan 
doen, Camera, montage, belich0ng , geluid etc. Zo krijgen Ton en Henny inzicht wie er mee wilt 
doen. 
Zo kwam deze club avond weer ten einde met de hoop dat de loca0e film een mooi project gaat 
worden.


