
                1 ste PREMIERE  AVOND VIDEO 24 SEPTEMBER 

Op deze eerste 1ste premiere avond voor de clubwedstrijd van januari waren er 7 films 
aangemeld. 
Ton Lunenburg begon de avond met de film “Kom in de Kas”van Tineke Neefs. 
Deze film ging over de open dag in de Kassen in de Bommerlerwaard welke altijd op 
de eerste zaterdag in april plaatsvinden. 
Het was een mooie film met goede tekst en muziek. De opmerking was dat hij nog 
korter gesneden zou moeten worden om sterker over te komen. 
Harry Zwanenberg draaide zijn film “Color Tatto”, de titel spreekt voor zich zelf, deze 
ging over het zetten van een tatoeage. 
De muziek klonk prettig in de oren en tekst vertelde de voorgang van de tatoeage . 
“Kings of Color”was ook een film van Harry, deze ging over het beschilderen van de 
Silo’s bij de oude fabriek van Koudijs. Helaas was  er een live gesprek ,dat  door de te 
harde muziek welke daar op de achtergrond te horen was, verloren ging. De opmerking 
kwam ook dat de bas bij de live gesprekken minder kon. 
“Lente” was een leuke film over de lente van Bert Goldsmid. Deze had op een mooie 
lied over de lente de beelden gezet. Dit kwam fris en leuk over. 
Herman Lenting vertoonde zijn film “de Pracht van de Gracht”, deze ging over een 
stads gracht in Ravenstein, de woonplaats van Herman. 
Er zaten sterke beelden in, maar helaas ging er veel  tekst over een leerlooiers huisje , 
wat we bijna niet te zien kregen. De achtergrond muziek werd door de aanwezige als 
verdrietig ervaren. 
De laatste twee films van de avond waren van Ton Lunenburg, en waren alle twee 
opgenomen tijdens een van onze locatie dagen. 
“China Town”werd gespeeld door het jazz orkest The BoBo’s en ook een Flasmop 
opgenomen bij de Jumbo in Veghel.   
We zijn weer benieuwd naar de 2e première avond want men was nog met een aantal 
films bezig. 
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