
22 september 2020  Den Haag en project  stedenfilms     Cor Claassens 

 

Met een beperkt aantal leden start Ruud de avond zoals gewoonlijk met mededelingen. 

Wat opviel was, dat maar een paar leden zich afgemeld hebben. Van de overige is geen bericht 

ontvangen. 

 

Ruud presenteert middels een goed verzorgde PowerPoint presentatie het video-uitstapje naar Den 

Haag. Nog maar een vijftal leden hebben aangegeven een film van Den Haag gereed te hebben voor 

3 november. Eigenlijk niet voldoende om een festival te organiseren. Het coronavirus heeft hier wel 

degelijk invloed op. 

Daarna laat Ruud nog een film zien over Groen in Den Haag om de aanwezige leden te prikkelen toch 

de stap te wagen om alsnog een film te maken over deze stad. Ook geeft Ruud duidelijk aan dat hij 

voldoende boekwerken heeft die hij beschikbaar stelt om een onderwerpkeuze te maken. 

 

Daarna krijgt ik het woord.  

In het begin van de coronatijd konden we niet bij elkaar komen.  

Dankzij de programmacommissie is het idee ontstaan om thuis A-avond opdrachten te gaan 

organiseren.  

Zo hebben we verschillende onderwerpen aangehaald.  O.a.  Reclamefilms 

        Vakantiefilms 

        Tuinen & parken 

               en  kinderen en kleinkinderen. 

Het aantal inzendingen dat werd aangeleverd bracht een avondvullend programma met zich mee. 

Op verzoek van verschillende leden heb ik het idee opgepakt om in september opnieuw een 

thuisopdracht mee te geven. Deze keer stedenfilms. 

 

De meesten van ons hebben tijdens vakanties wel een stad bezocht. Van dit beeldmateriaal is zeker 

nog een nieuwe montage te maken of je gebruikt het deel uit je gemonteerde versie.  

De film mag max. 10 minuten duren en per lid mag er maar één film worden ingeleverd. 

Vertel iets over de stad door middel van een voice over of ondertiteling, zodat het geen sfeerfilm met 

alleen muziek en/of live geluid gaat worden. 

De films zullen op 20 oktober bekeken worden op de daarvoor bestemde A-avond. 

Daarna zien we nog een aantal voorbeeldfilms uit eigen archief. 

 

Natuurlijk mag je ook een nieuwe film maken van b.v. je eigen stad. 

 

Daarna gaat ieder op gepaste afstand zijn drankje gebruiken in onze vaste ontmoetingsruimte. 

 

 


