
Diepenbeek 11 februari 2009

  

Beste Cineasten,

Hier zijn we met de tweede nieuwsbrief.

• De jurering (16-17 januari) ligt nu achter ons. Heel wat cineasten hebben van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om tijdens dit weekend aanwezig te zijn bij de projectie van hun film en het debat van de jury. We 
hopen dat dit voor iedereen een positieve ervaring was. 31 films jureren is ook niet niks. Maar ze waren er . 
31 inzendingen van enthousiaste filmers. Het doet je spontaan de glimlach op je gezicht verschijnen en als 
mede inrichtende club zijn we dan ook heel tevreden.

• De Gala 2009 zal een ietsje andere vorm krijgen als zijn voorgangers. Samen met het bestuur van de LVF 
werken we de plannen uit. Misschien een tipje van de sluier :  de rode loper voor alle cineasten, acteurs, 
regisseurs en publiek,… zal er zijn. 

• Op het grote projectiescherm willen we niet alleen de films tonen maar ook dat clipje van jouw videoclub. 
Stel de bende even voor. Hoe?  Tijdens een vergadering , een clubproject,….,misschien een leuke 
fotomontage.  en clip van alle clubs zou heel tof zijn.
We denken aan max duur van  1 a 1,5 min. Bezorgen aan Urbain of Geert op de vertrouwde adressen.

• Nog 2 leuke foto’s van de locatie in Diepenbeek.

Eind januari  had CCD de derde plaats bij “Vereniging in de kijker” de andere verenigingen van De Diepenbeekse Cultuurraad 
konden ons “speelfilm project “ zo waarderen dat we na verkiezing de derde plaats haalden. Natuurlijk konden we niet onder 
een projectie uit en hebben toen even daarvoor deze foto’s gemaakt.

 Locatie waar we met het ontbijt                                       De Theaterzaal = projectieruime met een 
 zullen starten.                                                                    scherm van 4 bij 4.

 



• Daar we toch een hele dag zullen samenzijn. Starten we in de morgen met een verzorgd ontbijt. Aangevuld 
met een middagmaal en een avondmaal. Dit in een gezellig kader. Voor dit alles streven we naar een 
democratische prijs.  Hierover zal je later van Geert Hanssen de details vernemen.  Zo is men nu ook volop 
bezig met de planning van het programma : ontbijt-projectie-pauze,…..  Ook hier later meer over.

• Wie heeft nu onze films gejureerd?  Het was een 5- koppige jury, bestaande uit 4 heren en een dame. We 
stellen ze even voor : 

 Marc Huygelen              Henk Teunissen          François Aelbrecht     Bianca Van Gelderen   Willy Vanderlinden

• Marc Huygelen (B) 

o leeftijd  : 51  
o lid en tevens ondervoorzitter Beverse Film en Videoclub ( Vacov) 
o filmervaring : sinds 1985 lid van een filmclub : eerst de Ekerse Cine Club en vanaf 1991 Beverse 

Film en Videoclub
o specialiteit : reis- of fantasiefilm 
o ervaring als jurylid : sinds 2000 jurylid. 3 maal CVB en meer dan 10 maal provinciaal 
o motto :      

 Als filmmaker   trachten de sfeer van je boodschap bij het publiek over te brengen.
 A  ls jurylid    de wijze evalueren waarop de boodschap door de filmmaker wordt 

overgebracht. ( zowel op artistiek als op technisch vlak)   

• Henk Teunissen (NL) 

o leeftijd  : 55  
o lid van  Geleense Smalfilm- en Videoclub / aangesloten bij LOVA (Limburg) en NOVA 

(Nederland) 
o filmervaring : 21 jaar 
o specialiteit : geen specialiteit; ik heb alles al eens gedaan, behalve tekenfilms en animatiefilms. 
o ervaring als jurylid : sinds najaar 2002, daarvoor alleen binnen provinciaal/clubverband 
o motto : Hoe meer ik over filmen leer, hoe meer ik ervan overtuigd raak van de stelling; “Filmen is 

een verhaal vertellen, niet met woorden, maar met beelden”
o meer info op :  

www.novafilmvideo.nl/Juryleden%20per%2001112005/  Henk  %20  Teunissen  .doc  

• François Aelbrecht (B) – juryvoorzitter 

o leeftijd : 75
o lid van : VTB Kultuur video BEVEREN – VAKOV (B) en ERSA Roosendaal, NB ' 80 (NL)
o filmervaring : 51 jaar, sinds Expo ' 58
o Jureren sinds omtrent 30 jaar, binnen- en buitenland , geacordeerd jurylid NOVA, Qualification zu 

jurieren bei Wettbewerben, Eurofilm, Deutschland
o persoonlijke noot : bij jureren in de eerste plaats respect voor de filmmaker

http://www.novafilmvideo.nl/Juryleden%20per%2001112005/Henk%20Teunissen.doc


• Bianca Van Gelderen (NL) : 

o leeftijd : 62 
o bestuurlid  bij Beiler Video Club (BVC) (NL)
o filmervaring :  sinds jaren ’60 interesse voor film, op 18 jarige leeftijd eerste super8 camera, sinds 

1994 actief lid bij bovenvernoemde club
o specialiteit : scenariofilms en verhalen schrijven
o juryervaring : reeds 7 jaar
o persoonlijke noot :  “Laat vooral je medemens in zijn waarde”
o meer info :                                                                  http://www.eemfilmers.nl/files/bianca%20van

%20gelderen.pdf  

• Willy Vanderlinden (B) 

o leeftijd : 62 , bijna 63
o 20 jaar voorzitter van Focus Vaartland (Willebroek), maar effectief lid (voor CvB) van Videoclub 

Deurne
o zowat 30 jaar geleden begonnen met teksten in te spreken voor cineasten van Focus, ondermeer 

voor Florent Vanopstal. 10 jaar eerste camera gekocht. Vorig jaar  het diploma "Master Movie 
Maker Fellowship" in het Film and Video Institute England behaald

o specialiteit : De laatste jaren  vooral gedramatiseerde documentaires en reisverhalen. Onder andere 
films over het leven van James Ensor en dat  van Charles Dickens, over de gebeurtenissen in het 
Fort van Breendonk tijdens de Tweede Wereldoorlog, over mijn twee grootooms die in de 
Westhoek (Flanders Fields) sneuvelden. Mijn laatste film : een reportage over  het  bezoek van de 
Engelse Queen aan een begraafplaats in Passendale. Tevens korte scenariofilms en "one minute 
movies"

o Juryervaring :  Een tiental jaar geleden  voor het eerst gevraagd om als jurylid te fungeren. En 
intussen reeds voor de Nationale Wedstrijd in Nederland (NOVA), voor de North Eastern Region 
in Engeland (The Mersey Ten Competition) en op het Internationaal Film Festival van Guernsey 
gejureerd . Gewezen leraar Engels en wordt daarom dikwijls gevraagd om spreekbeurten met film 
te geven in Groot-Brittannië. Vorig jaar ondermeer in Schotland en het Graafschap Kent.

o persoonlijke noot :  Stoor je niet aan het kritisch oog van anderen. Integendeel zelfs. Wat een ander 
ziet of hoort, zie jij of hoor jij dikwijls niet. Laat daarom je film vooral in de voorbereidende fase 
meermaals bekijken door vrienden. Leer afscheid nemen van bepaalde beelden terwijl je monteert. 
Geef prioriteit aan de kracht van het verhaal.  Als je aan wedstrijden deelneemt is de doelgroep een 
breed publiek en niet enkel de mensen uit je gezin, uit je familie- of werkkring ... Laat je assisteren 
indien nodig en  verzwijg niet de hulp van anderen. Fier zijn is positief. Pronken is eerder negatief. 
In groep werken is fijn. Daarvoor dient een club.

Samen met het bestuur van de Limburgse Videofilmers hopen wij, Cineasten Club Diepenbeek, de jury en vooral 
jullie massaal te verwelkomen op 29 maart aanstaande.

Al heet het officieel een “wedstrijd” te zijn, het blijft in de eerste plaats een gezellig samenzijn . We kunnen er 
veel leren maar ook zeer veel genieten van wat de deelgenomen cineasten gemaakt hebben.

Tot de 29ste en houd zeker de website www.limburgse-videofilmers.be  in het oog !

De beste filmgroeten.
Cineasten Club Diepenbeek ism Limburgse Videofilmers.

http://www.limburgse-videofilmers.be/
http://www.eemfilmers.nl/files/bianca%20van%20gelderen.pdf
http://www.eemfilmers.nl/files/bianca%20van%20gelderen.pdf

