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nieuwsbrief  27 Bekijk de webv ersie

Overzicht vergaderingen in September/Oktober.
.02/09     Receptie + films v.d. laureaten en het journaal.
16/09      Club op bezoek : ACINA, met mogelijke bespreking voor samenwerking.
07/10      Filmselectie ( 't spoor met films internationale wedstrijd.)
21/10       Eventuele club op bezoek, naar aanleiding van mogelijke samenwerking, n.a.v.
resultaten bespreking 16/09.   

2 september , eerste vergadering, met hapjes, drankjes enz.

Editoriaal.
Dit is de eerste nieuwsbrief na de zomeronderbreking. Wat betreft het weer mogen we
zeker niet klagen,wij werden gezegend met hittegolven, niet dat dit voor iedereen zo
aangenaam was, maar warm was deze zomer zeker en vast.
Ik hoop dat iedereen een prachtig verlof gehad heeft en dat iedereen zich goed heeft
kunnen amuseren, al of niet met het maken van mooie opnames .
Het bestuur heeft deze zomer zeker en vast niet stilgezeten,er is heel wat van gedachten
gewisseld en nagedacht over de toekomst van onze club. 
2019 is voor onze club een b ijzonder jaar, wij bestaan immers 60 jaar en natuurlijk gaan
we dat uitgebreid en  goed vieren. Wij mogen zelfs op het district rekenen , maar de
korrekte informatie zullen we pas later kunnen geven. 
Ik kan alleen maar besluiten met: tot op de volgende vergadering , het gaat een boeiende
verderzetting worden van ons filmjaar. 

Jack.

Een woordje van de voorzitter.
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Beste filmvrienden,

de vakantie loopt voor de meesten onder ons stilaan op zijn einde.
Hopelijk heeft iedereen zijn gedroomde vakantie of reis gehad.
Misschien b leef je wel gewoon rustig thuis, want ook dat kan vakantie zijn, vooral omdat we
ook hier tropische temperaturen mochten ervaren.

Het nieuwe filmseizoen voor onze "Filmgroep" start op maandag 2 september.
De start van het filmjaar 2019 betekent heel wat voor onze club, want in de maand
november vieren wij ons 60-jarig bestaan, met een paar feestelijke activiteiten.

Zoals jullie verder in deze nieuwsbrief kunnen lezen , heeft het bestuur voor de volgende
maanden een gevariëerd programma proberen samen te stellen , met vooral de nadruk op
het uitnodigen van enkele Antwerpse filmclubs met de bedoeling een intensievere
samenwerking tot stand te brengen in de toekomst.

Ik ben er van overtuigd dat we weer een succesvol filmjaar tegemoet gaan, met een goede
sfeer in de club en met talrijke films voor ons "Filmmagazine" en ons " Filmfestival " dat
op 09 februari  2020 plaats vindt. Ja, die datum hebben we al vastgelegd omdat dit de
enige zondag was die nog vrij was in De Kern in de maanden januari en februari.
Dat ook dat weer een succesverhaal wordt, daar ben ik van overtuigd.

Eén van onze leden heeft de toon al gezet.
Op 19 augustus ging de nieuwe fi lm van Rik M ichiels in premiére op Youtube :
"CROSS"
Een typische Rik-film over een erg persoonlijk en flitsend onderwerp, met interessante
interviews, goed camerawerk en een voortreffelijke montage en sonorisatie.
Proficiat Rik. 
Dat is dan waarschijnlijk de eerste film voor ons Filmfestival 2020, laat het een voorbeeld
zijn voor ons allemaal.

Tot op onze eerste clubavond van 2 september dan.

Jean-Paul.

Extra info.
Het filmgala van Breedbeeld gaat door op 27 oktober in Knokke Heist.

Het Filmfest van NAB2.0  zal plaatsvinden op 15 , 16 en 17 november  in CC De
Mastb loem in Kruisem (Voormalige Kruishoutem)
M oviebox (PROVAC) op 5 oktober in Lier, in CC Den Bril.
Op 3 november is het Erfgoedfestival  van Mecina voorzien. 

Wie kan ons helpen ?

Voor ons 60 jarig bestaan zouden w ij graag en historisch overzicht maken. Data enzovoorts
zijn gemakkelijk te achterhalen, maar w ie kan ons helpen aan verhalen van gebeurtenissen,
anekdotes enz.  Je zou er ons een zeer groot plezier mee doen. Dus kruip in je pen en stuur
ons kopij op, w ij zullen je er erg dankbaar voor zijn.

Jack
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Deze e-mail is v erstuurd aan antwerpenf ilmgroep@v tbkultuur.be.• Als u geen

nieuwsbrief  meer wilt ontv angen, kunt u zich hier af melden. • U kunt ook uw

gegev ens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontv angst v oegt u

antwerpenf ilmgroep@v tbkultuur.be toe aan uw adresboek.
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