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Een woordje van de redactie
Zeer zachtjes loopt deze zomer ten einde, de herfst aarzelt nog wat en de winter schijnt nog ver
weg. 1November is reeds voorbij en nog zijn niet alle bomen verkleurd, laat staan dat ze al alle
bladeren verloren hebben.
Voorlopig valt er nog niet zo heel veel te melden, nu dat we minder vergaderingen hebben, dit
wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt ! 
Op 3 september was de eerste vergadering voor het nieuwe seizoen en de opkomst was
veelbelovend, iedereen had wel wat te vertellen over de voorbije verlofperiode en het hapje en
het drankje zorgde voor een aangename en amicale sfeer.
Ik heb ondertussen mijn potloden weer geslepen , zodat ik verslag kan uitbrengen over alle
interessante zaken die er te gebeuren staan in het volgende seizoen. Ik hoop dat ik veel werk
zal krijgen, want dat betekent immers dat er echt wel leven in de brouwerij is. En dat er al een
en ander gebeurt is kan je in de volgende verslagen lezen, veel leesplezier !
                                                                                                                              Jack

Overzicht Vergaderingen.
05 November - Voorvisies
                        - Leo De  Borger en Luyten Antoine stellen films van Frankrijk voor.

09 November - CLUBFEEST !!!!!

Niet vergeten : aperitief om 18h00 !!

Voor de rest van November en December , info na 5 november.

Een cineast in de kijker.
De cineast in de kijker was deze keer ons allen bekende Rik Michiels. Hem echt
voorstellen lijkt mij overbodig, ik geloof wel dat Rik reeds zeer lang "naam" en
"faam" gemaakt heeft in onze club. En toch leek het erg opportuun om hem nog
eens voor te stellen en dat aan de hand van een aantal typerende films die ten
voeten uit " des Michiels " zijn. 
Een eerste filmpje, dat reeds de duidelijke handtekening draagt van Rik is " Ritme
en Soap" van 1988.
Alhoewel 30 jaar! oud is dit een zeer moderne en hedendaagse aandoende clip. Een
filmpje vol effecten die voor een groot gedeelte gerealiseerd werden via de Sony
kleurcorrector. Niet alleen de beelden zijn speciaal, ook de manier waarop dit
gemaakt werd, deze oude productie is een piéce unique , omdat het niet gecopieerd
kon worden en alles rechtstreeks op het VHS materiaal bewerkt werd. 
Prachtige clip, tijdloos !
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Als tweede film toonde Rik ons : " Via miserericorde maggiore" uit 1990.
 Een film gemaakt na een reis door Italië , toont ons een zeer poëtische impressie
omtrent de gedachten van een meisje , dat een bezoek heeft gebracht aan een
kerkhof. 
Door het gebruik van oneigenlijke kleuren en door abstraheren, wordt er een zeer
speciale sfeer geschapen. Effecten bepalen hier een zeer abstracte wereld, een
wereld die toch opgebouwd is op simpele beelden.
Door de vervreemding wordt het geheel zeer poëtisch. 
En we bleven in de wereld van de fantasie en vervreemding, want met " De Januari
rivier"  gunt Rik ons een beeld in zijn gedachtenwereld .Deze film, die zelfs brons
behaalde op UNICA, is een erg bevreemdende impressie,waarin hij ongelooflijk
gebruik gemaakt heeft van allerlei effecten, beelden die vervormen, misvormen en
verkleuren. Een prachtige begeleidende tekst, kortom een reuzenwerk, maar wat
een resultaat !. Iedereen wordt van zoiets erg stil, een zeer emotioneel werk ,
indrukwekkend!
Met " Metal protest" van 1992 toont Rik zijn sociale bewogenheid. Met als basis
een voorstelling van een Franse groep die op allerhande drums percussies
uitvoeren ( erg lawaaierig) aangevuld met beelden van een oliedrumfabriek in Lier (
Van Leer) en beelden van afbraakwerken van GM, boetseerde Rik een protestfilm
tegen het hoge werkritme, het lawaai en de werkdruk en de plaats hierin van de
mens in deze moderne industrie. 
De beelden doen somtijds denken aan de film " Glas " van Haanstra. En zeer snelle
montage zorgt voor de dynamiek in deze film, alleen op het laatste mag er wel iets
ingekort worden.
Een prachtige strekkingsfilm, de moeite waard om te bekijken en te herbekijken.
En dan was er de pauze, kregen onze zintuigen even rust en konden we even
bijkomen.
Met "Object controle" uit 1998 kregen we meer de filosofische kant van Rik te zien.
Op basis van de these van Witgenstein: niet alles is onder woorden te brengen en
niets staat volledig stil", heeft Rik  een reportage gemaakt van experimenteel toneel,
gebracht door een Nederlandse groep, die de absurditeit van elke dag uitbeeld. Het
totaalbeeld is dan ook : beweging, chaos  en absurde wereld. 
Niet de eenvoudigste film, maar een nadenkertje.
Hierna kregen we een iets luchtiger thema, " Wet lipstick" een ode aan de vrouw.
De relativiteit van schoonheid, gesymboliseert door het gebruik van lipstick ( voegt
dat echt iets toe aan de schoonheid ? ) maakt deze prent somtijds zeer subtiel,
maar soms ook verwarrend. Het geheel blijft mysterieus en brengt de relativiteit van
schoonheid mooi naar voren. Een zeer bijzondere film die zeer goed gesonoriseert
is.
Als toemaatje kregen we dan toch ook nog een totaal andere kant van Rik te zien,
namelijk zijn vermogen om korte maar krachtige reportages te maken.
Met " VTB to VTM" herinnerde Rik ons aan de gesmaakte uitstap die we maakten
aan de studio's van VTM. Leuke herinneringen  en prachtige reportage van deze
bijzondere uitstap die dank zij Raoul Theeuws mogelijk gemaakt was. 
En toen was de avond weeral voorbij. Wij kennen Rik nu weeral wat beter en we
hopen allemaal dat we nog heel wat mooie reportages en " moeilijke" films van hem
mogen tegemoet zien.
                                                                Jack

Club op bezoek.
Op 1 oktober kregen we nog eens een club op bezoek. De eer was aan  KBAC , de
koninklijke Brugse  Amateurcineasten. Deze club heeft een 70 tal leden, ( gezinnen)
die elke vrijdagavond vergaderen. De KBAC is een zeer actieve club , waar
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men verplicht is om films waarmee men wil deelnemen aan de clubwedstrijd in
voorvisie te tonen.
Opener van deze avond is de film " Poppenatelier" van Jacques Filliaert uit 2014.
Het is een mooie documentaire geworden over het hobby van poppenmaker.
Opvallend aan deze film was de zeer mooie intro met erg goed uitgekiende
animatie. Alles zeer zorgvuldig in beeld gebracht, rustig en zeker niet opdringerig.
Alhoewel in SD , een zeer goede beeldkwaliteit en de docu verveelt totaal niet. Een
zeer mooi en afgewerkt product.
 En we bleven in de documentaire sfeer, want met " Amazing Yellowstone" van
Leo Bernaerd, werden we meegevoerd in dit prachtige Amerikaans natuurpark. 
Zeer complete documentaire , de volledige flora en fauna komen hier aan bod,
maar ook de geschiedenis van dit nationale park werd niet vergeten. De
toegevoegde animatie, geleend van BBC , was zeer practisch en geeft een extra
toegevoegde waarde.
Uiteraard prachtige en verzorgde beelden, somtijds was de muziek te machtig en 
pompeus,  die mag echt wel wat rustiger. Voor de rest, goede montage, vlot en
overzichtelijk.
Na deze verre reis, terug wat dichterbij met de impressie " Wintervonken" van Jan
Termont.
Het Brugse stadsbestuur richt jaarlijks een feest in. Deze keer was het een
vuurshow. Prachtige impressie van Jan, erg vlot en feeëriek.
Opvallend: de filmtitels gemaakt met " After effects". 

Na deze korte impressie werden we vergast op een negental één-minuut films, een
mooie onderbreking van de filmenreeks. 
De filmpjes werden door het publiek goed gesmaakt, want de lachsalvo's waren niet
van de lucht.
Mooie ideeën en plezierige filmpjes.

En dan weer het ernstiger werk, met " Das Blockhaus" brengt John De Prest ons
terug in de tijd van wereldoorlog II. De film is een reportage over de bunker die
bedoeld was voor de montage van de V2 bommen . Deze activiteit is er echter nooit
gekomen, want later is dit bouwwerk gebruikt voor de productie van vloeibare
zuurstof , een component van de aandrijfgassen van de V2 bommen.
Deze site, gelegen in de omgeving van het Noord Franse Saint Omer  in de bossen
van d'Eperlecques is over het algemeen weinig bekent en is dus een zeer goed
onderwerp om hierover een reportage te maken.
De muziek van deze boeiende reportage is zeer goed gekozen , het verhaal
daarentegen is soms wat onduidelijk , vooral wanneer het ging over de
verschillende bombardementen en het gebruik van de speciale betonbom (
bijgenaamd " Disneybom") ontwikkeld speciaal voor de penetratie van dit soort
bouwwerken.
In ieder geval een zeer interessante reportage.

Na de pauze worden we getrakteerd op een reisdocumentaire , terug van John De
Prest met als titel: "Groetjes uit Noord-West Iberia." In deze documentaire maken
we een rondreis van Minho, via Braga naar Compostella.
Interessante docu over het Noord-Westen van Portugal, met mooie beelden.
Duidelijk veel opzoekwerk geleverd of m.a.w. goed voorbereid. 
Rustig voortkabbelende documentaire, met gevoel van details. Aangename
commentaar en vlotte overgangen tussen de verschillende steden. 

Dan was het de beurt aan Daniel Devos en Jeanette Mortier. Met " Een jaar vol
kleur" brachten zij een mooie impressie over een jaarverloop in de natuur, met als
focus de kleurverschijnselen in de specifieke seizoenen. 
Prachtige natuurfilm met veel aandacht voor flora en fauna. Enkele zeldzame en
geluksopnames van een pelikaan( een dwaalgast ) die erg zeldzaam in Vlaanderen
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te zien is, maakt deze docu ietsjes specialer. 
Een goede balans tussen live geluid en toegepaste achtergrond muziek zorgen
voor een aangename belevenis. 
Alle natuurgeluiden zijn opgenomen met de ingebouwde microfoon van de camera.
Een aangepaste en soms erg poëtische tekst ondersteund de gehele
documentaire. 
Mooi ingesproken, deze film verveeld nooit.

Nu we toch in de wereld van de documentaires beland zijn, krijgen we er eentje
over de staatsgevangenis van San Francisco beter gekend onder de naam "
Alcatraz". 
Leo Bernaerd heeft hier de meest complete documentaire over deze gevangenis
gemaakt die je maar kan voorstellen. Niets is aan het toeval overgelaten, zeer goed
gedocumenteert , erg leerrijk en voorzien van een goede commentaar. Hij heeft
prachtig gebruik gemaakt van oude foto's en filmfragmenten en het geheel is zeer
evenwichtig opgebouwd. Zeer goede montage en excellent uitgebalanceerde tekst
en muziek maken van deze documentaire een prachtig werkstuk. 
Proficiat !

En daarmee waren dan weer aan het einde van deze interessante avond, wij
bedanken KBAC om van het verre Brugge naar Wilrijk te reizen en hopen dat wij
elkaar in de nabije toekomst nogmaals mogen begroeten. Wij hebben genoten !!

Jack

Cineast op bezoek.
Op 15 oktober laatstleden was het weer eens zover , wij kregen nog eens een
cineast op bezoek. En niet zo maar een, Jean Marc Lonfils uit Bosvoorde, lid van de
Club Royal Cameram. 
Jean Marc is franstalig van huis uit , maar spreekt vlot onze moedertaal. 
Hij is een gepensioneerde van de NMBS, het is  vanuit dat milieu dat wij hem
kennen, en is de concurrent van Noël Cannoot, iemand die we nog zolang niet
geleden als cineast op bezoek mochten begroeten. 
Jean Marc's passie voor de film ontstond toen hij zo'n dertig jaar oud was. Voor die
periode was hij een begeesterd zondagsschilder.
Hij is iemand die het liefst vanal genrefilms of scenariofilms maakt. 
De laatste twee films die hij produceerde werden gemaakt met een Black Magic
cinemacamera, in RAW wat achteraf dan heel veel werk vraagt om de beelden
montageklaar te maken. 
Als eerste film toonde hij ons : " L'emprise du temps " vrij vertaald als " de impact
van de tijd".
Een prachtige , zeer poëtische en gevoelige film over een oudere vrouw, die
terugblikt op het verleden. Prachtige fotografie, en zeer mooi gemonteerd. De vrouw
in deze serene film wordt vertolkt door de moeder van de cineast. Het is dus
eigenlijk een document, omdat de film gemaakt is een jaar na het overlijden van de
cineast zijn vader, de echtgenoot dus van de vrouw. Taktvol en liefdevol, een pracht
van een document.
Als tweede film blijven we in deze serene en poëtische wereld, want met " L'autre
monde" ( De andere wereld) schetst hij in een mooie reportage de leefwereld van
een elfjarig meisje , ( de dochter van de cineast) die leeft in twee werelden. Haar
moeder, is een Japanse en dus krijgt dit meisje de gelegenheid om zowel in die
Japanse als in onze westerse, Belgische wereld op te groeien. 
Deze reportage , die zeer mooi opgebouwd is geeft ons dan ook een boeiend
inzicht in de leefwereld van zo'n elfjarige. Prachtige beelden, zeer verzorgde
fotografie , gedurfde close ups en somtijds absolute super close ups, maken van dit
werkstuk een topper. Wij krijgen een zeer duidelijk beeld hoe iemand kan leven in
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zo'n verschillende werelden . Duidelijk komt dan ook naar voor, hoe deze mensen ,
dank zij hun mogelijkheid om terug te schakelen naar aloude oriëntale tradities
beter kunnen relaxen , waardoor zij toch onder een hoog stressniveau kunnen
werken. Echt iets om over na te denken en zeker om nog eens oude rites en
gebruiken op hun waarden  te beoordelen.
De dochter in deze mooie reportage is een geboren actrice, zij streeft werkelijk de
perfectie na, en slaagt daar dan ook in. Invloed van de Japanse mentaliteit ? 

In de volgende film krijgen we op deze vraag direct een antwoord. In " Pleine lune" (
Volle maan) speelt dit meisje de hoofdrol. Het is een prachtig verhaal over een
meisje dat droomt . Prachtige beelden, magisch realistisch ,gedurft gebruik gemaakt
van allerlei technieken , zowel in belichting als in tijd ( time lapse opnames) Een
prachtig verhaal , boeiend en onderhoudend met een mooi einde , want dan pas
blijkt dat het allemaal een droom is , een fictie omdat het meisje een opstel moest
maken.
Indrukwekkende film, een film met Hitchcock allures.
Na deze sterk opgebouwde speelfilm schotelt Jean Marc ons een verhaal voor over
een meisje dat droomt van ballet. In " Introspection", (Zelfreflectie) wordt de
gedachtengang verteld van een twaalfjarig meisje dat droomt van ballet, maar tot
het besef komt dat ze een keuze zal moeten maken. In deze film zit erg veel
symboliek , en weer, practige poëzie, uitmuntende fotografie en behoedzaam
gebruik gemaakt van technische hoogstandjes. Uitmuntende belichting en een
prachtig verhaal maken van deze film een juweeltje.
Omdat de beeldtaal van Jean Marc zo duidelijk werkt, is het helemaal geen
probleem dat deze en ook de vorige films Frans gesproken zijn. Dit is geen
hindernis om deze mooie en gevoelige films te begrijpen.
Na de pauze,  krijgen we een mythische fictiefilm, met als titel: "Nara". (Nara was
de eerste hoofdstad van Japan.
Synthese van deze film: mensen kunnen zowel slechte als goede dingen doen .     
 ( Bedenking uit het Boedhisme)
Nara is nu een Boedhistisch heiligdom . Het ervaren van de rust en de stilte in dit
heiligdom doet de idee rijpen dat de wereld beter af zou zijn zonder mensen en dat
het dan een mooiere wereld zou zijn. Het was deze gedachte trouwens ook geuit
door Cousteau die de trigger was voor Jean Marc om deze film te maken. 
Omdat iedereen in Nara deze rust en stilte respecteert, lopen daar de herten, van
nature schuwe dieren er ook onbevangen rond. De film straalt dan ook die rust uit
en zet aan tot meditatie. 

En dan was er iets minder zwaar op de hand, want " Lucien  et Germaine"  twee
spinapen houden ons een spiegel voor door zogezegt een man te viseren ( fictief)
die zich schuldig maakt aan voyeurisme. 
Een leuk filmpje, in de stijl van de " Animal Crackers " van André Van Duin. Om
alles een beetje mee te hebben was hier toch wel de kennis van het Frans
noodzakelijk. 

Terug naar de harde wereld, met " On n'oublie pas " ( Men vergeet niet) krijgen we
een prachtige monoloog, opgenomen vanuit één standpunt van een oudere man die
getuige was van een gewelddadige overval op een supermarkt in 1985. Prachtig in
beeld , frontaal, overdenkt deze man het feit dat hij nog leeft , waarom de bandieten
hem lieten gaan , wat er gebeurt zou zijn als hij er vroeger of later aanwezig was
geweest . De beelden, de geluiden en de emoties blijven verankert in deze man. 
Een zeer gevoelige film, die tot nadenken stemt. 
Vreemd genoeg werd deze film door de filmjury buiten de wedstrijd gehouden ,
vreemde beslissing.

Met " Le Confident" ( de vertrouweling) toont Jean-Marc ons een zeer gevoelige
film over een jonge puber die op school gepest wordt en zich onbegrepen voelt. In
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het begin van de film zien we een jonge man die een brief krijgt van een rusthuis.
Het is een doodsbrief en op dat moment begint de film met de flah back naar de
gebeurtenissen van toen. De jonge man , nu terug puber herbeleeft die moeilijke
periode en zien we hoe hij bij een verplicht bezoek aan een rusthuis hij een oud
concentratie gevangene leert kennen die er voor zorgt dat de jonge puber met
zichzelf in het reine komt. 
Prachtige film over vriendschap, die over de dood heen voort blijft bestaan.

Als laatste film voor deze avond, mogen we een premiére meemaken, want de film
die Jean Marc ons nu voorschotelt heeft hij pas diezelfde namiddag afgewerkt. Wij
hebben dus de eer om als eerste dit werkstuk te mogen bekijken.

Met " Plustard qu'on pense" ( veel later dan gedacht) brengt Jean - Marc ons een
bijzondere hedendaagse film over het gevaar van deze tijd met het verhaal van een
man met een zelfmoordmissie die zichzelf wil opblazen in de drukke menigte. 
Men ziet mensen van allerlei slag in hun dagelijkse besognes, de terrorist wordt
gevolgd , je ziet hem evolueren in de massa en wanneer hij besluit om zichzelf op
te blazen, mislukt de aanslag. 
Zeer professioneel gefilmd, indrukwekkende beelden, een film die tracht te
waarschuwen voor het hedendaagse terreur van de radicale Islamitische wereld.
Beklijvende beelden, snel gemonteerd en technisch op een zeer hoog peil. 
Het was weer een pracht van een avond, eentje die niet snel zal vergeten worden.
Wij waren allen zeer onder de indruk van de kwaliteit van de films die we gezien
hebben en ondanks het feit dat alle films in de taal van Moliére waren was dit geen
belemmering om er van harte van te genieten. Bedankt Jean-Marc voor deze
prachtige filmavond en vooral bedankt dat wij de eer kregen om je nieuwste product
te mogen aanschouwen. Een dikke merci, en hopelijk zien we je snel terug met nog
meer van die prachtige films. 

                                                                                                         Jack

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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