
     Nieuwsbrief  
filmgroep VTB kultuur Antwerpen 
 

Zoals velen onder ons al gemerkt zullen hebben, is de herfst
weer in het land. Een kleurrijker seizoen dan dit bestaat er
eigenlijk niet. Wat is er nu mooier dan rond te struinen door
het bos , genieten van de aardse geuren en kijken naar het
spel van de wind die stoeit met de kleurrijke afgevallen blaren.
Het is de tijd van de paddenstoelen, de kastanjes en het
betoverende lichtspel in de nevelige bossen. Voor elke
rechtgeaarde fotograaf of filmmaker, de tijd van het jaar. 

Veel foto en filmplezier gewenst,  
                                                                Jack. 
 

nieuwsbrief 14 Bekijk de webversie

Overzicht vergaderingen in Oktober
. 
 
 
30 Oktober: technische avond door Jack Janzen. 
                    Hoe schrijf ik een verhaal en werk dit uit tot een scenario ? 
 

Paul Lacroix besprak oudere films.
Omdat, zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief ( 13 bis) de Brusselse filmclub op het
allerlaatste moment forfait gaf om deze avond bij ons door te brengen , hadden wij het geluk
dat  Paul Lacroix bereid was gevonden om deze avond alsnog in te vullen .  
Paul vergastte ons op een aantal oudere films van zijn hand, en als surplus kregen we telkens
er de " making off "  bovenop. 
Speciaal te vermelden, alle making off films werden gemaakt door de jonge leden van VTB.  

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

javascript:;
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Als eerste film schotelde hij ons " Een bovennatuurlijke relatie " voor, een prachtige film met
absurde humor. Zeer goed uitgewerkt en met uitmuntende acteurs. Een film waar toch iedereen
van heeft genoten. De sfeer in de club was op slag ontspannen. 
Daarna was zoals aangekondigt de "making off". Deze making off was zeer goed uitgewerkt en
gaf ons een indrukwekkende inzage hoe complex het maken van een speelfilm is, en wat er
allemaal bij komt kijken. Erg verhelderend en leerzaam. Technisch zeer interessant en vele
oplossingen voor problemen die we over het  algemeen allemaal kennen bij het filmen werden
hier aangereikt. 
Met " Afscheid in de Hilton" , liet Paul ons kennis maken met de wereld van de thriller. Dit is
een typische dialoogfilm met een uitstekend scenario van de hand van Paul Armand  en
prachtig vertolkt door Paul Goosen.   
De "making off" van deze prent was minder geslaagd dan de voorgaande, maar zeker toch nog
erg interessant, al was het maar dat het hier zeer duidelijk werd dat er bij het maken van dit
soort films goede afspraken en goed getimede planning van levens belang zijn voor het
produceren van zulke films. Als amateur kan je niet zomaar een hotel gaan afhuren om
opnames te maken, dit lukt wel als je de plannen goed doorspreekt en je aanpast aan de
mogelijkheden om op zogenaamde dode momenten je slag te slaan in dit soort
etablissementen. Goede info Paul ! 
En dan was er een zeer geanimeerde pauze. 
Als laatste film kregen we een heuse oorlogsfilm op ons bord. " Wie is Vincent " is een mooie
liefdesgeschiedenis die zich in de tweede wereldoorlog afspeelt. Het is zeker geen zoetsappig
verhaaltje en technisch steekt deze film dan ook erg goed in elkaar. Kortom , een prachtig plot ,
zeer realistisch geacteerd en prachtig uitgewerkt.  
De film was niet een van het heldentype, maar erg menselijk en zeer geloofwaardig. Alles
behalve een amateurfilm ! 
De making off was ook zeer interessant, ook weer door het feit dat je informatie meekreeg hoe
bepaalde technische zaken georganiseerd en georkestreerd werden. 
 
Wat hier zeker ook vermeld moet worden is dat alle films gedraaid werden met " zero budget",
wat nog maar eens aantoont dat met invitiviteit en lef er prachtige producties gemaakt kunnen
worden die voor professionele films zeker niet moeten onderdoen.  
Bedankt Paul, het was een zeer interessante avond en ik geloof dat ik rustig mag stellen dat je
indruk hebt gemaakt op al onze leden .  
                                                                                                   Jack

Cineast in de kijker: Jos Trappers.
Op 18 september  hadden we nog eens een cineast in kijker, Jos Trappers , niet alleen een
verwoed fotograaf, maar ook een gedreven filmmaker.  
Allemaal kennen we zijn films over Lierse kant, documentaires die uitmunten door compleetheid
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en documentaire waarde.  
Spijtig genoeg kon ik die avond niet aanwezig zijn toen Jos zijn voordracht gaf. Dus, sorry dat ik
nu zo beknopt moet zijn.  
De eerste film die hij vertoonde was " Für Elise" een opsomming van het werk van Jos, een
fotoreeks waarin de vrouw centraal staat. 
Met " Liefde" bracht hij een impressie , vooral met vaste beelden en een minimum aan
beweging , over bier met als hoogtepunt de Duvel. 
"Natuurlijk" was dan weer een mix van vaste beelden met een minimum aan video, maar met
prachtige fotografie. 
Vervolgens bracht hij ons in de sfeer van het Antwerpse schipperskwartier met  " Second Live" 
een film die voor 50% uit video en fotografie bestaat en een sfeerbeeld schept over deze
beruchte wijk in Antwerpen. 
Van het aardse en alledaagse naar de mythologie, de eerste poging van Jos om een
volwaardige film te maken over " Amytes" een Babylonische prinses. De film werd muzikaal
ondersteund door een pianoconcert en gitaar. 
En we bleven een beetje in de geschiedenis met de tweede poging van Jos, waarin hij met "
Het hemels nirwana" een beeld tracht te scheppen over het Boedhisme in Nepal. 
Maar dan weer terug naar de hedendaagse werkelijkheid. Naar aanleiding van de
tentoonstelling bij Gevaert , tekende Jos voor een mooie reportage in " De tijd van toen". Niet
alleen een beeld van de tentoonstelling maar vooral de vele interviews gaven een goed beeld
van die tijd van toen.  
En nu we toch in de wereld van de interviews zitten, met " Wiske" laat hij ons deelgenoot
worden met het verhaal van Wiske, een 94 jarige die vertelt over de "gourde" van haar vader die
hij tijdens de vlucht in de tweede wereldoorlog verloren was, maar die jaren later toevallig werd
terug gevonden. 
Documentaires zijn nu eigenlijk het handelsmerk geworden van Jos. In " Handmade" presteert
hij het weer om toch weer prachtige beelden te schieten over het handmatige glasblazen.  En
de toeschouwers mochten deze film zelfs tweemaal smaken, omdat er schijnbaar bij de
bespreking opgemerkt werd dat er 1 still en 2 springers inzaten die Jos maar niet kon vinden. 
De zevende voorziene film " Op weg" werd niet vertoond bij gebrek aan tijd en omdat we de
laatste jaren toch al heel wat films van hem gezien hebben over Lierse kant. 
Ik geloof dat we nu Jos toch nog wat beter leren kennen hebben en mijn buikgevoel zegt me dat
het beslist een aangename avond geweest is.  
Nogmaals sorry Jos, dat het zo beknopt is , ik had er graag die avond bij geweest. 
 
                                                                                      Jack 
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Een club op bezoek: Beverse filmclub.
Op 23 oktober was het weer zover, een gerenommeerde club kwam ons vervoegen in Wilrijk. 
Volgens voorzitter Marc Huygelen de beste club , alleszins toch van OOst Vlaanderen. 
Deze club bestaat sinds 1974 en telt gemiddeld per vergadering zo'n 25 leden.  
De hoofdbedoeling van deze club is iedereen te helpen , niet alleen bij het maken van films,
maar ook om iedereen ongeacht het niveau technisch bij te staan. 
Dat dit mooie resultaten voortbrengt zouden we merken aan de films die we deze avond te zien
zullen krijgen. 
 
Het is Rudy Van Puymbroek die de spits mag afbijten.  
" Aguardente " is een korte documentaire over het stoken van aguardente , een soort
brandewijn, letterlijk " brandend water" in een klein Portugees dorpje, alles zeer ambachtelijk en
zeer lokaal.  
Het filmpje was dan wel Portugees gesproken , maar ondertitelt , wat als opmerking meekreeg,
dat je door het lezen afgeleid wordt van de beelden en je zo aandacht verliest voor de film.
Goede afwisseling van beelden, strak gemonteerd en voldoende mooie close ups, maken deze
korte documentaire aangenaam om naar te kijken. 
 
En dan was het de beurt aan Willy Voermantrouw ( wat een prachtige achternaam) die met "
Fietsen tussen Polder en zee" ons meenam in een romantische impressie door Noord
Friesland.  
Een tocht Van Harlingen tot Giethoorn, met mooie sfeerbeelden, in een rustige montage en met
mooi aangepaste achtergrondmuziek. Als enig minpuntje: toch nog wat teveel de zoomlens
gebruikt, gelukkig trage zoomen. Kortom, sfeervol en uitnodigend om ook daar eens te gaan
fietsen. 
 
Van het rustige voortkabbelende naar tempo. Albert Turf nam ons mee naar Madeira, maar wel
op een heel eigenzinnige wijze. " Tempo presto" is werkelijk de gepaste titel voor dit snelle
montagewerk. Korte shots, goed gemonteerd , snel en afwisselend, gedurfd en meer dan
geslaagd , deze eersteling van Albert, dit beloofd voor de toekomst ! 
De sonorisatie is erg goed, een plezierige korte film met weinig pretentie , anders dan anders,
een mooi experiment. Proficiat ! 
 
Roald Roos, voor ons allesbehalve een onbekende kwam dan op de proppen met zijn
ecologische documentaire " Gluren naar lemuren". Een prachtige film over de lemuren in
Madagascar met niet alleen oog voor fauna en flora van dit mooie eiland, maar tevens ook met
de boodschap over de teloorgang van de prachtige natuur op Madagascar ,door de armoede bij
de bevolking en de ontbossing door verbrandingslandbouw, die deze arme bevolking drijft tot
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het kappen van bomen en afbranden van landbouwgronden om een karige oogst binnen te
halen.  
Het eens zo groene eiland verandert stilaan in een bruine woestenij. Door deze handelswijze
dreigen ook de lemuren na verloop van tijd te verdwijnen omdat  hun habitat letterlijk in de
vlammen opgaat. 
Mooie film, met een boodschap ,een zeer goede tekst en voortreffelijk ingesproken. De
uitgebalanceerde achtergrondmuziek die goed rekening houdt met het ritme van de film, zorgt
ervoor dat het een erg mooi geheel is geworden. 
 
Als laatste film voor de pauze zorgt Rudy Van Puymbroeck met " Nonkeltje Pista" voor een
mooie afsluiter van dit eerste deel van de avond. 
Deze film is een zeer mooi en authentiek verslag van een begrafenis in Transsylvania in
Roemenië . Het toont ons , hoe in een kleine dorpsgemeenschap op aloude wijze de
begrafenisrituelen beleeft worden. Rudy brengt deze hechte gemeenschap goed in beeld met
deze unieke opnames. Mooi en sereen , ingetogen en ingeleefd . 
Een waarachtig document ! 
 
Onze Beverse vrienden hadden tijdens de pauze geluk! Er werden twee verjaardagen gevierd,
die van Filip Wachters en en die van Herman Vanderheyden. Iedereen werd getrakteerd op
koffiekoeken van Filip ( onze bakker) en de cakejes van Herman zijn voorzien voor de volgende
vergadering. Proficiat Filip en Herman.  
Toch ook nog wat minder leuk nieuws, Louis Orban werd na een val opgenomen in het
ziekenhuis. Gelukkig verloopt alles goed en mogen we Louis waarschijnlijk binnenkort terug in
ons midden verwelkomen.  
 
Na de pauze was het de beurt aan Fabienne De Groote met een verslag/documentaire over "
De zachte waarden voor de Antwerpse haven".  
In deze film schets Fabienne de complexe totaliteit van de Antwerpse haven. De harde feiten,
zoals de industriële kant van de haven , maar tevens ook de zachtere kanten van deze
wereldhaven, de inplanting van natuur door de compensatieregeling ons opgelegd door Europa.
Zij toont ons hoe de harde financiële zijde in balans kan gebracht worden door de ecologische
en emotionele zijde van het verhaal . Er is dus meer natuur in de haven dan dat de meeste van
ons vermoeden. Wie zou er ooit gedacht hebben dat er lepelaars nestelen in de door de haven
ingesloten compensatie natuurgebieden, of dat er zelfs in de plassen binnen in een grote
transportrotonde rugstreeppadden een veilig habitat zouden kennen?  
Deze film schetst een mooi en compleet beeld van onze haven , voorzien van een goede tekst,
voortreffelijk ingesproken en op een sublieme manier gemonteerd. 
De film geeft tegengas aan al de negatieve  actualiteit die wij kennen rond de haven. De
Antwerpse haven is niet alleen "Doel moet blijven! "niet alleen het onteigenen van waardevolle
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poldergrond, het is ook herstellen van de natuur , compenseren en oog hebben voor de
mogelijkheden , samengaan van industrie en natuur. 
 
Nick Peeters was de volgende in de rij met een documentaire. Met " Gallia Narbonensis "
vertelt hij hoe het leven eruit zag tijdens de romeinse tijd. Aan de hand van de ruines in de
Provence laat hij een romein uit die tijd vertellen hoe al die prachtige gebouwen en kunstwerken
zoals de aquaducten tot stand zijn gekomen. Hij voert ons langs Nimes, Orange, Arles ,
Narbonne terug in die tijd. Op die manier krijgen we een totaal andere kijk op de provence en de
Rousillon.  
De speciale insteek om de romein te laten vertellen zorgt ervoor dat deze documentaire toch
erg luchtig blijft en niet verzeilt geraakt in droge data en feiten.  
Goede tekst en goed ingesproken , soms toch wel een beetje te lang. Prima documentaire , de
moeite waard. 
 
Van het verleden terug naar het heden. Olympic National park , een documentaire van Roald
Roos, geeft ons een inkijk in een minder bekent nationaal park in het noorden van Amerika. Met
prachtige beelden schetst Roald het gematigde regenwoud ten noord westen van Seattle.
Alhoewel dit regenwoud zeer noordelijk ligt geeft het ons toch een beeld van oerkracht, je zou
er zo maar een dinosaurus tegen kunnen komen. Alles zeer groen, mossen, varens en hoge
ceders laten een indruk van tijdloosheid, soms zelfs wat beklemmend. Roald is er in geslaagd
zeer goed de sfeer weer te geven. Deze beklijvende film is ondersteund door een goede
uitgewerkte tekst en zoals we Roald kennen met goede begeleidende achtergrond muziek. Voor
elke natuurliefhebber is dit een snoepje.  
 
En dat was dan het bezoek van de Beverse, iedereen tevreden , niemand heeft zich verveeld
en Marc Huygelen had gelijk: zij zijn zeker beste filmclub van Oost Vlaanderen. 
Bedankt allemaal en hopelijk tot weerziens om nog meer van jullie films te kunnen genieten. 
 
                                                                             Jack.

Herinnering !!!
Clubfeest op 10 november !! 
 
Inschrijven voor 3 november ! 
 
Clubleden 40 Euro, niet leden 45 Euro .  
  
Aperitief om 18h 00 
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Facebook Twitter Website

 
Inschrijven én betalen op rekeningnr. van Simonne Willem. 
 
BE 62 9731 2997 3061   
 
Zeker doen !

Deze e-mail is verstuurd aan antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be.• Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u antwerpenfilmgroep@vtbkultuur.be toe aan
uw adresboek.
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