
Video avond 10 december , Lou Kruisbergen op bezoek 

Met zijn speelfilm “Sprinter”. Lou brengt om de paar jaar een bezoek aan ons met zijn 
speelfilms, Lou is nl een fanatiek speelfilm maker en heeft al vele prijzen hiermee behaald.  
Hij maakt in het verleden films van 1 uur tot anderhalf uur, maar omdat dit niet meer wordt 
toegelaten bij de NOVA manifestatie had Lou deze speelfilm van een half uur gemaakt.  
Deze film “Sprinter”ging over een verhouding tussen Vader en Dochter waarvan de Moeder 
was overleden en de Vader worstelde daarmee en er waren dus veel ruzies thuis.  Opa was 
de  bemiddelaar, Opa was ook duivenmelker net als de vader en de strijd ging ook over de 
duiven wedstrijden, maar ook de liefde van de duiven wist Opa over te brengen op de klein 
dochter. Het einde was erg emotioneel en dramatisch. Een prachtige film die deed boeien 
van het begin tot het einde. Lou mocht met deze film bij de Limburgse Filmdagen 2019 
vijf  prijzen mee naar huis nemen, voor oa het beste geluid en muziek. 
Na de vertoning van de film konden de aanwezigen vragen aan Lou stellen.  
De casting had hij gedaan via de moderne middelen, zoals de mobile telefoon, mensen 
konden gewoon een filmpje van zich zelf sturen en daaruit heeft Lou de Casting gemaakt.  
Bij het opnemen had hij geen tekst gegeven, daardoor vertelde Lou, kunnen amateurs 
acteurs beter spelen.  
Het verhaald had hij min of meer gehaald uit een strip boek en zelf aanvullingen gedaan. 
Na de pauze zagen we nog een film van Lou over een kunstenaar ,waarvan hij de locatie 
had gebruikt in een vorige speelfilm “Het magische Boek der Kristallen”. De kunstenaar 
was een fascineerde man die Lou  goed had neergezet. 
Als laatste film zagen we een eerste deel van “het Boerke van Winssum”een lange speelfilm 
over een Boerke dat kon overlezen”oftewel de pijn weg halen. Deze bestrijkt verschillenden 
jaren tijsdelen.. Een hele klus moet dit zijn geweest.  
We hopen dat we Lou weer mogen terug zien met zijn volgende mooie film. 
      Tineke Neefs  

Typ om een bijschrift in te voeren.


