
 

Video-avond –  9 april 2019 – 2e premiere avond 

 

Op deze 2e première avond voor de vakantiewedstrijd stonden er 8 films op het programma welke 

Ton Lunenburg had samengesteld naar aanleiding van de opgegeven films. 

 

Als eerste draaide Henny van der Burgt zijn film “Albanië”. Vanuit Corfu had hij voor een dag de 

oversteek naar Albanië gemaakt en daar een oude stad bezocht.  De titel dekte niet de lading want 

meer kregen we niet te zien van Albanië.  De landkaart in het begin bracht ook wat verwarring 

gingen we nu naar Corfu of Albanië? De wind kwam erg hard over. 

 

Peter van den Berg vertoonde zijn film “Wintertocht” een wandeling door de sneeuw in Winters 

Oostenrijk.  Een sfeerfilm met een mooie muziek keuze. 

 

“Corfu”was weer een film van Henny van der Burgt. De titel zegt het al de film was opgenomen 

tijdens zijn vakantie op Corfu. Er zat een goede tekst onder de film. Helaas telkens als de tekst kwam 

was er ook ruis in het geluid op de achtergrond.  

 

Henk Baarens was met zijn caravan door de Baltische staten getrokken en had zo geprobeerd de 

verschillende landen daar vast te leggen. Vooral hoe ze daar leven heeft Henk in beeld gebracht. 

Helaas was het live geluid veel te hard waardoor de voice over soms werd overstemd. Henk moet de 

juiste balans zien te vinden op zijn computer programma, niet zijn sterkste kant, dus iemand van Shot 

gaat hem helpen, om dit onder de knie te krijgen. Verder een goed  verhaal, helaas nog niet goed 

geordend kreeg Henk als opmerking . Er zaten ook wat wazige beelden in. Dit kwam door een 

verkeerde instelling van de 4 K camera. 

 

“Cormorant Island” was een film van Rob Visser. Dit eiland ligt bij Canada met veel natuurschoon, 

we zagen zeerobben, walvissen en zelfs beren.  Het live geluid was te hard en de muziek werd gemist 

tevens ook de voice over. De film zou sterker worden als dit nog gerealiseerd kon worden voor 

inlevering van de film. Hanna Cleven liet zoals gewoonlijk een film zien die maar half af was, maar 

dat mag . Zij was op vakantie naar Andorra geweest en had hier mooie beelden gemaakt, afgewisseld 

met een moutain bike wedstrijd die daar plaats vond.   

      

“El Torcal de Antequera” is een film van Jan 

Verburgh en ging over een natuurpark in 

Andalusië. Een korte film met mooie beelden en de 

juiste muziek keuze. Het eten als afsluiting  kan 

Jan beter weg laten volgens de aanwezige leden. 

 

Ons nieuw Lid, Bert Goldsmid, had in het mooie 

afgelopen weekend een lentefilm gemaakt, een 

prachtige film waarin de Lente werd bezongen en 

daarop de beelden gemonteerd. Of het een vakantie 

film is en of Bert wil deel nemen laten we aan hem 

over.  

 

We zijn weer benieuwd hoe we de totaal 15 films van de première avonden te zien krijgen op de 

vakantiewedstrijd welke op 28 mei in de Moerkoal plaats vind. 

 

Tineke Neefs 


