Verslag van de A-avond op 15 november 2022.

Mededelingen vooraf van Rika:

Sjef van den Boom

* Er kunnen nog vakantiefilms worden ingeleverd voor de A avond
op 29 november.
* Ad en Rika hebben de vakantiebokaal gevonden waarop de
namen vermeld staan van de winnaars.
De laatste naam dateert uit 2018.
Als er nog aanvulling nodig mocht zijn dan aanmelden bij Rika.
Op deze avond is filmclub Cine67 uit Zwijndrecht op bezoek en
heeft maar liefst tien films meegebracht om te laten zien.
* Film 1: Penetension; over een bezoek aan een gevangenis in
Amerika die in de vorige eeuw een noviteit was op
het gebied van beveiliging, bewaking en voor die tijd
behandeling van de gevangenen die zelfs centrale
verwarming op de kamers hadden.
Een boeiende film met een rustige voiceover
die een helder verhaal vertelde.
* Film 2: Israel; over een rondreis door dat land van noord
naar zuid en ook nu weer met een voiceover die
goed verslag deed van de verschillende plaatsen en
plekken die werden aangedaan tijdens de reis.
* Film 3: Lisa goes out; een groepsfilm over een heel actueel
onderwerp namelijk de gevaren die op de loer liggen
waar jongelui mee geconfronteerd kunnen worden.
Duidelijk in beeld gebracht.

* Film 4: De Zevenhuizerplas; een groot recreatieterrein in de
omgeving van Rotterdam. De film laat niet alleen
afwisselende fragmenten van het gebied zien maar
ook interviews met o.a. bezoekers en een
medewerker van natuurmonumenten.
(Na de pauze)
* Film 5: Tristesse; over een man die in een pop het meisje
ziet dat bij een spoorweg overgang het leven liet.
* Film 6: De blauwe planeet (Animatiefilm)
* Film 7: Betoverend brownies en downies en
* Film 8: Blind; een 1 minuut film
De overige twee films konden – gelet op de tijd – niet meer
worden gedraaid.
Het was een zeer onderhoudende avond waarop we schitterende
films te zien kregen.

