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Op uitnodiging brengt HAF deze avond een tegenbezoek aan ERSA.
Na een lekker kopje koffie en lekkere taart vertrekken we naar de theaterzaal. Ruud heet de filmers
uit Den Haag -van
van de huidige filmclub van ons oud
oud-clublid Maarten van Rooden- welkom. Zij zijn met
vieren afgereisd naar Roosendaal. Ruud zegt blij te zijn met het tegenbezoek en geeft het woord aan
hun voorzitter Mieneke Meij. Zij schetst de invulling van de avond en introduceert de filmer
filmers:
-------------------------------------Henk Burgering
Een enthousiaste filmer, die zich het maken van animatiefilms vvoortreffelijk
oortreffelijk eigen heeft gemaakt!
Hij heeft een aantal animatiefilmpjes meegebracht.
1. Puppet in a string (2016)
Een ondeugend filmpje met blote dames (poppen).
2. Festival of wheels (2005)
Gemonteerd in een ‘oud’ Adobeprogramma met aftereffect.
Een machientje, met allerlei geluiden op het ritme van de machine.
3. Barney’s droom (2019)
4. Prikvis (2021)
Een virus van mens overstekend op een dier!
5. De eerste Noord-Hollandse
Hollandse kaaspletterij.
Edammerkazen worden in de kaaspletter geplet tot goudse kazen.
-------------------------------------Peter Heemskerk
Een fervente bergwandelaar, die zijn wandelingen graag vastlegt op film. Hij maakt het liefst
actiefilms.
De Ossekop (2020)
Met zijn zoon en diens vriend beklim
beklimt hij de berg De Ossekop, vlakbij Malbun in Liechtenstein. Het is
een iets te hoog gegrepen tocht voor de onervaren vriend. Achteraf gezien zou hij deze tocht niet
kiezen voor een onervaren bergbeklimmer. Duidelijk laat de film de hoogtevrees en de problemen

van de vriend zien met het lopen op paden, bestaande uit uitsluitend gruis, tijdens de beklimming.
Ook de emotionele houding na het bereiken van het doel ‘de Ossekop’ is mooi in beeld gebracht.
Voor de filmmontage heeft Peter gebruik gemaakt van zijn tablet- en zijn drone-opnamen en van de
GoPro-beelden gemaakt door zijn zoon. Hij gebruikt geen statief.
Een film met prachtige vergezichten!
-------------------------------------Maarten van Rooden
Ons oud-clublid gebruikt de tijd om gezellig bij te praten en nieuwtjes uit te wisselen.
Drie dagen Manhatten (New York)
De film geeft een goede indruk van de hoogbouw en de uitbundige straatreclames van Manhatten.
Een mooie film!
-------------------------------------Mieneke Meij
Mieneke is sinds 2 jaar voorzitter van de HAF.
Greet
Een film over eenzaamheid achter de voordeur. Een gepensioneerde vrouw raakt langzaamaan
vereenzaamd en put uit haar fantasie nog enig gezelschap. Het is niet echt een vrolijke film, maar
geeft met de nodige humor wel goed weer, dat niet iedereen een pensioentijd geniet van reizen en
feesten.
Het is een hele mooie film met een diepere laag. Het is een NOVA-genomineerde film, ook al is de
film technisch niet helemaal correct (geluid, belichting). Tijdens het kijken is dit echter van
ondergeschikt belang.
Mieneke heeft de spelers zelf aan kunnen sturen, omdat zij een regieopleiding heeft gevolgd. De
hoofdrolspeelster is erg goed en draagt de film! Iedereen is erdoor getroffen. De film duurt 45
minuten. Voor de hele film betekende dit 6 opnamedagen en heel veel medewerkers!
-------------------------------------Na deze laatste film bedankt Ruud de filmers voor de mooie avond, die ERSA heeft beleefd dankzij
hun komst en hun films! Ze krijgen allemaal een lekkere fles wijn, waarop staat dat de wijn uit
Roosendaal komt.
Wij hebben kunnen genieten van een geweldige avond. Heel gezellig ook, om samen te kletsen en
filmweetjes uit te wisselen tijdens de pauze en achteraf.
HAF heel hartelijk bedankt voor deze avond!

