
Juryrapport regiofestival 2016

Titel: Omwegen

Maker(s):  José Bibián

Genre:   Fictie                 Lengte:   17             min.

Strekking:  De weg naar het einde bevat de wegwijzer naar het begin.

Verhaalstructuur:
In een lineaire opbouw vertelt de film dat de hoofdpersoon (taxichauffeur) inziet en
berouwt dat hij zijn vrouw/vriendin achterstelt bij zijn eigen belang (rust). Het
wendingspunt in de film wordt gevormd door  het verzoek van de terminale vrouw om
via omwegen door de stad langs de plaatsen van herinnering te rijden op weg naar
haar laatste adres: het hospice. Het afscheid van beiden vormt de opening naar een
nieuw begin voor de taxichauffeur en zijn vrouw/vriendin. De vertelling is nogal
breedvoerig uitgewerkt, met name aan het begin.

Filmische vormgeving:
Het spel van de taxichauffeur wordt gedurende de film allengs beter. In de
openingsscène is het een weinig overacted. Emoties bij het briefje en de foto zijn
fraai neergezet.
Het camerawerk straalt rust uit, maar had bij het registreren van de emoties van de
oude dame wat meer uitgewerkt kunnen worden. Close-ups versterken het gevoel
van betrokkenheid bij de kijker.
Hoewel zulks niet in de beoordeling is meegenomen, stoort het schokkerige en
weinig vloeiende bewegingspatroon dat de projectie tijdens de jurering te zien gaf.
De overgang van dag naar avond/nacht gaat de jury iets te abrupt. De tijdsprong in
de belichting zet de kijker op het verkeerde been en lijken te duiden op
continuïteitsproblemen.
De muziek (vooral bij de bankscène) wordt gewaardeerd.

Bijzondere aspecten
De film wordt als zeer geloofwaardig ervaren.

Waardering in punten:
76

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Nawalgarh

Maker(s):  J. van der Velde

Genre:       Non-fictie             Lengte:       13         min.

Strekking:  De verschillende dimensies van de stad Nawalgarh met alle historie,
glorie en toekomst.

Verhaalstructuur:
De impressie kent geen echte verhaalstructuur. Diverse onderwerpen volgen elkaar
op en komen vaak ook weer terug. De muurschilderingen kunnen fungeren als rode
draad, maar zijn dat toch ook weer niet als ze aan het einde van de film niet
terugkeren. Ook worden onderwerpen niet geheel voltooid. Het meest markant
gebeurt dat bij het vervaardigen van de potten: “De vrouw des huizes beschildert na
het bakken de potten” meldt de voice-over, maar we krijgen het niet te zien. De
paardenscène tegen het einde van de film opent een nieuw onderwerp, dat echter
niet wordt uitgewerkt. Kortom: de maker poogt alles wat hij heeft geregistreerd aan
de kijker over te brengen, zonder daarin een echte structuur aan te brengen.

Filmische vormgeving:
De voice-over komt -hoewel goed verstaanbaar- tijd te kort om alles uit te leggen.
Daar openbaart zich het gemis aan verdieping in het onderwerp.
De muziekkeuze en de afwisseling met live-geluid wordt gewaardeerd, hoewel de
mix van beide wat vloeiender kan. Camerabewegingen bij statische onderwerpen zijn
een uitdaging voor de cameraman. Te snelle en veel tegengestelde bewegingen in
de achtereenvolgende scènes worden al snel als storend ervaren. Het ontbreken van
(extreme) CU’s bij het schilderwerk is een gemis.

Waardering in punten:
64

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Facet-oog-camera

Maker(s):  Bert van Aanhold; Liesbeth Beerdsen; Frans Jansen; Albert Bokslag

Genre:     Non-fictie               Lengte:      3          min.

Strekking:
Start van de ontwikkeling van een facet-oog-camera, waarbij de rollen omgedraaid
worden.

Verhaalstructuur:
In een lineaire structuur wordt het verhaal verteld van de ontwikkeling van een facet-
oog-camera, waarbij de wendingspunten het gebruik van de klei en de aftiteling zijn.
De sprong van het kleimodel naar de voorstelling van de beelden die met zo’n
camera geschoten zouden kunnen worden is wat erg groot.

Filmische vormgeving:
De grap met het ontwerp is zwak uitgewerkt. De montage is wel vlot.
Er missen veel close-up’s om enige verwantschap bij de kijker te bereiken. Hierdoor
missen we spanning en emotie. De muziekkeus ondersteunt de sfeerzetting
nauwelijks. Het einde met de rollende beelden is te lang en krijgt te veel nadruk

Waardering in punten:
60

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Mie 2.0

Maker(s):  Adrie Bijsterbosch

Genre:         Non-fictie           Lengte:          8      min.

Strekking:
Als de MIE ontrafeld is, is de kern anders dan verwacht. Zoektocht naar het centrum
van de wereld (in Epe).

Verhaalstructuur:
Een aantrekkelijke visualisatie brengt de kijker naar het centrum van de wereld: Epe!
Maar de zoektocht naar wat midden in Epe ligt, verloopt minder voorspoedig. Daar
wordt het verhaal dan ook te lang uitgesponnen. Uiteindelijk biedt de burgemeester
van Epe uitkomst.

Filmische vormgeving:
Een wat rommelige, maar wel grappige verfilming. Jammer dat het bedrijf VMI Group
zo snel en zo prominent in beeld wordt gebracht. Bij de interviews kan de montage
behoorlijk ingekort worden door de herhaling van de vraag achterwege te laten. Veel
geïnterviewden herhalen de vraagstelling: “Wat staat er midden in Epe?” en geven
daarna hun antwoord. Die vraagstelling is centraal al eens gesteld en kan in de
montage weggelaten worden.
De film wordt daardoor minder traag. Het camerawerk is stabiel, maar een beetje
saai. Meer standpunten en CU’s en een vlottere montage maken de film
aantrekkelijker.
Het einde is onvoorspelbaar en verrassend.

Waardering in punten:
65

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Het appelboompje

Maker(s):  Theo de Gier

Genre:         Non-fictie           Lengte:    5            min.

Strekking:
Van groeien naar bloeien en het onvermijdelijke genieten; van appels tot appeltaart.

Verhaalstructuur:
Vanuit het vertelperspectief van het kleine appelboompje wordt in een lineaire
opbouw het verhaal verteld van de bloei, de groei van appels, de pluk, het schillen en
bakken van de taart tot het nuttigen van de taart. Het wendingspunt ligt nabij het
begin; het weghalen van de oude bomen geeft dus zodanig meer licht dat het
boompje een overdadige oogst oplevert. Het geheel is door die lineaire opbouw
echter wel een beetje voorspelbaar.

Filmische vormgeving:
Een prettige voice-over met een duidelijk verhaal, die de film draagt. De appelboom
wordt in een beperkt aantal camerastandpunten belicht, waarbij de
cameraman/vrouw zelfs als “butler” de schaal dient vast te houden, waarop de
appels worden geoogst. Daarbij is aan de belichting onvoldoende aandacht
geschonken. Niet alleen het bakken van de taart, maar ook het eten ervan wordt
tamelijk lang vanuit dezelfde standpunten getoond, zodat het geheel als tamelijk
langdradig overkomt. Meer variatie in beeldcompositie en camerastandpunt komt de
aantrekkelijkheid ten goede.

Waardering in punten:
63

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: In en uit de klei getrokken

Maker(s):  Herco van der Ree; Frits Heugens; Henk Bennink; Peter
Matowidjojo; Joop Topma

Genre:        Fictie            Lengte:       5         min.

Strekking:
Een kleifiguur tot leven gewekt met een knipoog naar de animatie.

Verhaalstructuur:
Het gezamenlijk boetseren van een kleifiguur brengt ons naar het wendingspunt,
waarbij de figuur middels animatie tot leven gewekt wordt. Door het ontbreken van
een echt verhaal komen “de vijf W’s” (wie, wat waarom, wanneer en waar) niet uit de
verf. De kleifiguur wordt vervaardigd en tot leven gewekt en daarna (als straf en zo
ja, waarom?) weer tot een klomp klei teruggebracht. Maar hij laat het er niet op zitten
en komt met een knipoog weer terug.

Filmische vormgeving:
Bij het boetseren missen we vooral verschillende standpunten, waardoor van de
gezamenlijke makers alleen de handen te zien zijn. Waarom ze de kleifiguur aan het
maken zijn blijft onduidelijk. Een voice-over zou hier uitkomst kunnen bieden,
waardoor de gehele actie boeiender zou kunnen worden. De animatie vertoont vooral
in het begin de bekende fout van in beeld verschijnende ledematen, die één of
enkele beelden te zien zijn om vervolgens weer op een andere plaats of in een
andere houding in het volgende beeld te verschijnen.

Waardering in punten:
65

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Over de toppen van Cappadocië

Maker(s):  W.J. Noback

Genre:       Non-Fictie             Lengte:     10           min.

Strekking:
De glorie van Cappadocië, bezien door vele gezichten vanuit slechts een
hoogtepunt.

Verhaalstructuur:
Een duidelijke uitleg met animatie over het ontstaan van het bijzondere landschap,
brengt ons bij de luchtbalon(nen). Hier stokt het verhaal en resteert het genieten van
mooie vergezichten vanuit de ballon. Het eind wordt, zoals bekend bij dit soort
luchtvaart, afgerond met champagne en een certificaat. Een duidelijk verhaal of een
stellingname wordt node gemist. Wat vindt bijvoorbeeld de maker van dit soort
massatoerisme boven dit bijzondere gebied?

Filmische vormgeving:
De opnamen zijn van goede kwaliteit, maar er is helaas weinig afwisseling van
camerastandpunten. Veel vergezichten met beelden van andere ballonnen. Deze
herhalingen maken de film onnodig traag. De medereizigers komen nauwelijks in
beeld en de ballonvaarders slechts sporadisch. Deze knipoog zou, verder uitgewerkt,
een verhaallijn kunnen vormen binnen de film. De muziek is een uitstekende
ondersteuning, maar kan helaas niet verhullen dat de film door zijn traagheid en
gebrek aan verhaallijn toch erg lang wordt.

Waardering in punten:
63

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Jose van Laan -Textielkunst

Maker(s):  Salman  Ezzammoury

Genre:         Non-fictie           Lengte:           2     min.

Strekking:
Als textielkunst een begrip is: textiele kunst naar aanleiding van woorden en
begrippen.

Verhaalstructuur:
De kunstenares wordt in haar leven geconfronteerd met begrippen en woorden en
die vertaalt ze naar textiele kunstvormen. De film brengt beide aspecten bij elkaar. Er
is nauwelijks een structuur aan het verhaal gegeven. Misschien beoogt de film meer
kunst dan documentaire uitleg te zijn? Er is dan minder behoefte aan een structuur.
Het slot is (dan) overbodig en de uitleg van José van Laan een stijlbreuk. Het begin
is zeker een goed uitgewerkt idee.

Filmische vormgeving:
Goed en stabiel camerawerk met een mooie montage, die gelaagdheid te zien geeft.
Maar iets te weinig variatie in de beelden, vooral waar het haar kunstwerken betreft.
Voor een documentaire zou de vraag beantwoord moeten worden wat de metalen
“versieringen” aan José ’s vingers voorstellen: sieraden of sierlijk vorm gegeven
nuttige ondersteuningen van de vingers bij het werken. Een goed in het gehoor
liggende voice-over begeleidt de film.

Waardering in punten:
68

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Vazenproject 2015

Maker(s):  Albert Bokslag

Genre:        Non-fictie            Lengte:      15          min.

Strekking:
Vazen brengen het goede naar voren. Project van een groep kunstenaars om geld
bijeen te brengen voor een goed doel.

Verhaalstructuur:
Lineair verhaal, waarbij iedere kunstenaar als uitgangspunt een standaardvaas krijgt
aangereikt, die naar eigen inzicht tot een kunstobject wordt omgevormd. De
diversiteit aan vazen komt uitgebreid aan bod en veel kunstenaars geven
binnenbeelds hun motivering kort weer. Het verhaal kent hier veel herhalingen,
waardoor dit deel van de film als te lang durend wordt ervaren. Het slot van de film is
met de veiling voorspelbaar en overbodig. Volstaan had kunnen worden met het
nemen van de opbrengst.

Filmische vormgeving:
De toelichting van de projectleider is duidelijk en ter zake. De cameravoering met
gebruikmaking van voldoende CU’s, maar niet altijd stabiel dan wel even scherp.
Beeld-in-beeld van de vazen netjes uitgewerkt. De geluidmix is prima.

Waardering in punten:
68

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Als de Russen komen

Maker(s):  Piet van der Leer

Genre:            Non-fictie        Lengte:       13         min.

Strekking:
De ontrafeling van een geheim.  De voorbereiding van het verzet in Nederland
ingeval de Koude Oorlog werkelijkheid wordt.

Verhaalstructuur:
De verteller neemt de kijker mee in zijn levensverhaal. De motivatie vanuit de historie
van de Tweede Wereldoorlog gaat vrij plots over de echte verhaallijn. Het slot met de
wending naar de dochter is goed gevonden. De structuur is echter vrij uitgebreid en
is daardoor wat onoverzichtelijk. Het koffertje van de verteller neemt een prominente
plaats in het verhaal in en vormt een rode draad.

Filmische vormgeving:
De openingstitel belooft veel en dat wordt ten dele ingevuld. Er is goed gebruik
gemaakt van archiefmateriaal. De montage is aan de trage kant. De hoofdpersoon
vertelt zijn verhaal duidelijk, maar blijft daarbij te lang in beeld. Zijn verhaal kan beter
als voice-over onder andere beelden worden gebruikt. Nu worden meerdere
standpunten/beelduitsneden van de verteller node gemist om een aantrekkelijk
kijkspel te vormen. Het gebruik van blue screen is aanvaardbaar gedaan.

Waardering in punten:
67

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Op eigen benen

Maker(s):  Joke Zandstra - v.d. Woude

Genre:        Fictie            Lengte:       8         min.

Strekking:
Een spiegel is soms de basis voor succes. Inzicht in het eigen gedrag kan leiden tot
een betere verstandhouding tot anderen.

Verhaalstructuur:
Twee spiegelende verhaallijnenvloeien aan het einde samen en gaan (op straat) in
elkaar over. Daarbij is het plot wel wat voorspelbaar.
Voor een enkeling is de verhaallijn echter complex. Het gebruik van de mobiele
telefoon is weliswaar van deze tijd, maar het is niet altijd duidelijk waar het gesprek
over gaat en wie aan de andere kant van de lijn is.

Filmische vormgeving:
De metafoor met de spiegel is goed uitgewerkt. De eigenaresse van de kapsalon zet
de rol goed neer, hoewel de overgang naar het accepteren van het gedrag van de
jongedames wel wat plots komt in het scenario. Ze had de meisjes immers nog niet
echt gesproken. Haar karakter komt goed naar voren bij het halen van de koffie,
maar ook in het terloops goed schikken van de kapmantel. Het camerawerk is
overtuigend, vooral in het in CU registreren van de emoties van de eigenaresse
tijdens het gesprek. Het opsteken van een sigaret in de deuropening, terwijl de klant
passeert geeft een verkeerd beeld af. Daar had het scenario een andere oplossing
voor kunnen bieden.

Waardering in punten:
68

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: In Beeld

Maker(s):  Ineke Huijssoon

Genre:     Non Fictie              Lengte:         7       min.

Strekking:
Naarden vesting: schoonheid die niet op slot zit. Het ontstaan, verval en herstel van
de vestingstad Naarden.

Verhaalstructuur:
Het verhaal vertelt in lineaire vorm het ontstaan, de historie, de wederopbouw, de
glorie en de toekomst van Naarden Vesting. Alle facetten komen afdoende aan de
orde.

Filmische vormgeving:
Hoewel er veel mooie beelden zijn, wordt de film onrustig door het gebruik van veel
Pan’s en Tilt’s. Deze waren bij de vertoning voor de jury schokkerig, maar dat zou
aan de afspeeltechniek hebben kunnen liggen. Het is begrijpelijk bij een statisch
onderwerp, maar er kan met verschillende beelduitsneden voldoende afwisseling
verkregen worden. De camera blijft helaas veelal op afstand zodat echte CU’s
worden gemist. De camerabewegingen zijn lang en veroorzaken een zeker traagheid
in het verloop van de film.
Er is een duidelijke voice-over en deze geeft goed gedoseerde informatie. In de
montage is goed gebruik gemaakt van archiefmateriaal.

Waardering in punten:
69

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Water, bron van leven

Maker(s):  Goos Zeijl, Martin Strelitski en Martin Hekkelman

Genre:      Non-fictie              Lengte:        5        min.

Strekking:
Promotiefilm over Clean Water, het eenvoudig filtreren van oppervlaktewater tot
drinkwater.

Verhaalstructuur:
In de inleiding wordt de Stichting voorgesteld, die zich bezig houdt met het realiseren
van het betreffende filter. Daarna volgt het productieproces van het filter en ten slotte
wordt de inzamelingsactie voor het voetlicht gebracht. De vraag is of dit een film voor
een brede doelgroep is, dan wel een promotiefilm voor (in opdracht van?) de
betreffende stichting.

Filmische vormgeving:
Het standpunt van de camera(‘s) ten opzichte van de verteller is onlogisch: dan weer
links, dan weer rechts in het beeld zet de kijker op het verkeerde been. Het lijkt hier
op het gebruik van shot en tegenshot. Deze techniek wordt gebruikt bij een
interviewer en een geïnterviewde. Bij één persoon gaat de camera niet over de “lijn
van actie”.
De voice-over is goed verstaanbaar, maar geeft overvloedige informatie over het filter
en (te) weinig over de invloed van het schone drinkwater op de mensen, die daarvan
afhankelijk zijn. Ook wordt het water kennelijk getest, maar het resultaat daarvan blijft
ongewis.
Het meest overtuigend is nog het drinken van het gefilterde vuile water in het begin
van de film, maar door het snijden van de actie in de montage kan de indruk gewekt
worden dat het water buiten beeld gewisseld is voor leidingwater.

Waardering in punten:
59

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Papierfabriek de Middelste Molen

Maker(s):  Ineke Huijssoon

Genre:       Non-fictie             Lengte:           4     min.

Strekking:
Van vodden en pulp tot papier.

Verhaalstructuur:
Het verhaal is in twee delen gesplitst: een deel over de fabriek met binnenbeelds
commentaar van de rondleidende gids en een deel over historie van het
vervaardigingsproces van (speciaal) papier. Het geheel heeft de juiste lengte om te
blijven boeien.

Filmische vormgeving:
Een rustige camera brengt de handelingen goed in beeld. Soms vertelt de voice-over
daarbij wat ook al te zien is. Het is een prettige voice-over, maar de hoeveelheid
informatie is aan de ruime kant. Bij het tonen van papier, dat gemaakt is van oude
papiergeld worden close-up’s gemist die dat kunnen verduidelijken. Helaas is de
fabriek nauwelijks operationeel, hoewel het geheel aangekondigd wordt als “werkend
museum”. Alle machines voor het verwerken van lompen en oud papier zijn
afgeschakeld. Alleen het handscheppen en het persen van papier wordt
daadwerkelijk getoond. Ook in dit stuk van de productie worden close-up’s node
gemist.

Waardering in punten:
67

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Haar op de tanden

Maker(s):  W.J. Noback

Genre:          Fictie          Lengte:       3         min.

Strekking:
Uitgeknepen tot op de haarvaten: worsteling met een tube tandpasta en met de
echtgeno(o)te.

Verhaalstructuur:
Door middel van tijdsprongen wordt getoond dat de echtgenoot het wel gehad heeft
met zijn veeleisende vrouw. Het plot is goed bedacht en wordt tot het einde goed
bewaard.

Filmische vormgeving:
De grap is gebaseerd op een gezegde. Het is wat statisch in zijn beeldcompositie.
Meer camerastandpunten en “over de las snijden” maken het geheel aantrekkelijker
om te zien. Dan krijg je een flitsend(er) resultaat.
Er wordt goed geacteerd. De montage is vlot, waarbij de attributen goed in beeld
worden gebracht.

Waardering in punten:
71

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Van wegenwacht tot kunstenaar

Maker(s):  Frans de Wild; Gijs Jonkers; Wout van den Brink; Dirk Knoop

Genre:     Fictie               Lengte:     2           min.

Strekking:
De suggestie dat iemand van klei een (bronzen) beeld boetseert.

Verhaalstructuur:
In deze film mist structuur en een relatie met de titel. Wie is die wegenwacht? De film
is lineair opgebouwd, met een enorme tijdsprong naar het einde van de film.

Filmische vormgeving:
Het idee is aardig genoeg om er een film van te maken. Maar daarvoor is nodig dat
er meer uitgewerkt en uitgediept wordt. Als de gelaatsuitdrukking van de
“kunstenaar” beter en indringender in beeld zou worden gebracht, wordt de
betrokkenheid van de kijker bij de worsteling van de man groter en is de “uitkomst”
een grotere verrassing.

Waardering in punten:
57

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol

Pag. 16



Juryrapport regiofestival 2016

Titel: Herinneringen aan de Gard

Maker(s):  Gerrit Jansonius

Genre:         Non-fictie           Lengte:       15         min.

Strekking:
Zoals de titel al verraadt: herinneringen aan de Gard, een streek in Zuid-Frankrijk.
Met beschrijving van de historie van deze streek.

Verhaalstructuur:
De film kent een aantal delen: het klooster, de kerken, de dorpen, de markt en de
omgeving. Deze onderdelen sluiten onvoldoende bij elkaar aan om één geheel te
vormen.

Filmische vormgeving:
Er passeert een caleidoscoop aan informatie in deze film: te veel voor de
onbevooroordeelde kijker om in korte tijd in zich op te nemen. De maker doet
daarmee zijn opgenomen beelden tekort. Die zijn van prima kwaliteit, zeker gezien
de drukte in de omgeving. Het tempo in de montage is prima voor een dergelijke film
en er worden mooie beelden vertoond. De op- en afgang van de muziek is te
plotseling en te hard.
De cameraman heeft duidelijk oog voor kleurrijke beelden en een stabiele camera.
Maar het geheel wordt helaas door de enorme informatiebrij overschaduwd.

Waardering in punten:
67

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Museumwerf redt de Cultureboat

Maker(s):  Jan de Vries en Hans van Es

Genre:          Non fictie          Lengte:     13           min.

Strekking:
Vergane glorie komt in hogere sferen: een wietboot wordt opgeknapt en komt op zijn
ligplaats terug.

Verhaalstructuur:
In chronologische vorm wordt eerst de historie en daarna de enorme operatie van de
verplaatsing van de in slechte conditie verkerende boot naar een bijzondere werf
vertoond. Het restauratieproces van (voornamelijk) de buitenzijde wordt getoond en
na verloop van tijd keert dit schip op zijn plek in de grachten van Utrecht terug. Krijgt
hij zijn oude functie weer terug? De invulling van de vijf W’s (wie, wat, waar, waarom
en wanneer) ontbreekt deels.

Filmische vormgeving:
Het geheel wordt goed in beeld gebracht, maar het is te uitgebreid om te blijven
boeien. Er wordt veel gebruik gemaakt van fotomateriaal, dat nogal lang “staat”. Er
zijn best wel mooie beelden, zoals op het Amsterdam-Rijnkanaal en goede
camerastandpunten tijdens de vaartocht in de grachten. Maar we missen mooie
close-up’s bij de restauratie en het is allemaal te lang en te weinig afwisselend
gemonteerd. De muziek is wat aan de dramatische kant, maar ondersteunt wel. We
zien te weinig beelden van de binnenzijde tijdens de restauratie.

Waardering in punten:
68

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Reuze relatie

Maker(s):  Rob Broek

Genre:        Fictie            Lengte:      4          min.

Strekking:
Hoe reuzeslim overwint. Een onderdrukte vrouw blijkt toch slimmer dan de reus.

Verhaalstructuur:
Een vlotte opbouw, waarbij de verhaallijn tot de verbeelding spreekt en goed aansluit
bij het gezegde. Het geheel is wel wat voorspelbaar tegen het einde. Bij de
boomstam wordt al duidelijk dat het vrouwtje slimmer is. De vraag is dan alleen hoe
zij haar slimheid in daden zal omzetten. De rollen worden uiteindelijk omgekeerd. Is
dat wel een juiste moraal?

Filmische vormgeving:
Vlot gemonteerde animatie met goede muziek, welke de toonzetting van de film
ondersteunt. Goede afwisseling in beeldcompositie dat maakt de zaak levendig.
Goede voice-over, die het verhaal verstaanbaar draagt.
De animatie is vrij grof, maar aanvaardbaar voor het verhaal.

Waardering in punten:
76

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Het meer in mij

Maker(s):  Ab en Iris van der Veen

Genre:       Non-fictie             Lengte:     8           min.

Strekking:
Mijn levensverhaal vertelt meer over mij en mijn beweegredenen. Een meer in een
ver buitenland roept herinneringen op in de vorm van een gedicht.

Verhaalstructuur:
De drager van het verhaal is het gedicht. Dit komt echter onvoldoende uit de verf
door de filmische vormgeving, die tamelijk overdondert

Filmische vormgeving:
Mooie beelden van (een wandeling rond) een meer met grote aantallen watervallen
(zo lijkt het). Daarin missen we de nodige close-up’s. Het blijft allemaal op afstand in
totalen en half totalen gefilmd.
Maar nog meer wordt een voice-over gemist. Door de verhaallijn (het gedicht) met
grote tussenpozen in ondertiteling te projecteren wordt de rode draad uiteindelijk
gemist. Die komt tegen het einde wel als het gedicht in zijn geheel als titel wordt
geprojecteerd, maar dan zijn er al te veel vragen gerezen.
Er is een passende muziek gekozen.

Waardering in punten:
71

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Kromme Rijn, grens tussen toen en nu

Maker(s):  Liesbeth Beerdsen

Genre:             Non-fictie       Lengte:        5        min.

Strekking:
Stromend en dromend van verleden naar heden via het jaagpad langs de Kromme
Rijn.

Verhaalstructuur:
De introductie van het gebied vindt plaats met een overzichtelijke kaart. In het eerste
deel wordt de historie met behulp van picture in picture techniek uiteengezet. Een
wendingspunt naar de natuur wordt gevormd door de oevers, uitmondend bij het slot.
Een nieuw wendingspunt vormt het contrast van de A27 met het plezier van het
spelende kind.

Filmische vormgeving:
Het verleden, in beeld gebracht door oude kaarten en tekeningen, komt er in de
filmische vormgeving wat bekaaid af. De eigen beelden van de maker zijn stabiel en
mooi vorm gegeven, maar er ontbreken close-up’s voor de nodige variatie en
afwisselende camerastandpunten. Als voorbeeld noemt de jury het gebruik van een
lage opnamehoogte bij het water. De montage is goed en houdt de film kort.

Waardering in punten:
67

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Voor het eerst een edelhert opzetten

Maker(s):  Joke Vos - Heideman

Genre:        Non Fictie            Lengte:      7          min.

Strekking:
Van losse huid naar een gladgestreken model; het opzetten van een edelhert is een
minutieus werk met veel aspecten en een aanzienlijk tijdsverloop. Maar of dit de
eerste opzetklus van de preparateur is?

Verhaalstructuur:
Chronologisch worden de verschillende bewerkingen achtereenvolgens getoond om
te komen tot het uiteindelijke resultaat: een opgezette hertenkop, compleet met
omvangrijk gewei. Het resultaat lijkt in elk geval levensecht. Tekst en uitleg zijn aan
de summiere kant om het volledige verhaal te schetsen. We missen de “Vijf W’s”
(wie, wat, waar, wanneer en waarom). Daarin kan de preparateur aangeven wat hem
ertoe gebracht heeft voor het eerst een hertenkop op te zetten. Daardoor wordt het
een beetje een afstandelijke registratie van de werkzaamheden, maar geen film die
betrokkenheid met het onderwerp wil bewerkstelligen.

Filmische vormgeving:
Er mist een voice-over met uitleg van de handelingen, de uitdagingen en
oplossingen, die de handwerkman tot een vakman maken. Dat zou voor de beoogde
betrokkenheid van de kijker de preparateur zelf kunnen zijn. De complexiteit van het
proces komt door de camerastandpunten en beeldcompositie (weinig close-up’s)
onvoldoende tot uiting. Ook het gezicht van de opzetter (in close-up gebracht) kan
duidelijk maken dat er vakmanschap en doorzettingsvermogen nodig is. Hierdoor
missen we de emotie bij de opzetter. Helaas ontbreekt ook dat.
De gebruikte muziek ondersteunt de film in voldoende mate, maar er ontbreekt
levendigheid.

Waardering in punten:
68

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: De dans van de bootjes in Vancouver

Maker(s):  Albert Bokslag

Genre:        Non-fictie            Lengte:           2     min.

Strekking:
Veel beweging veroorzaken drukte op het water in Vancouver.

Verhaalstructuur:
Korte introductie van de haven van Vancouver, met in het middenstuk een beeld-in-
beeldmontage van de veerbootjes. Het slot is onverwachts met het enorme
cruiseschip. Dit verdient verdere uitwerking.

Filmische vormgeving:
Dansen doe je op de maat van muziek en dat (cadans van beelden op muziek)
ontbreekt in deze montage. De beelduitsnede van de dansende veerbootjes is ook
niet altijd juist, waardoor bootje in het niets verdwijnen. De muziek, die de film draagt,
is goed passend.
Het is een op zichzelf leuke poging om met bestaande beelden meer variatie in de
film te brengen.

Waardering in punten:
61

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol

Pag. 23



Juryrapport regiofestival 2016

Titel: Amanda

Maker(s):  José Bibián

Genre:       Fictie             Lengte:        14        min.

Strekking:
Wanneer je je hart volgt, vind je altijd iemand om je op je levenspad te vergezellen.
Hoe een tienermeisje zich het lot van een gehandicapte leeftijdsgenoot kan
aantrekken.

Verhaalstructuur:
De personages worden in een goede en korte introductie in beeld gebracht. Het
wendingspunt in het park wordt op passende wijze ingeleid naar een middendeel van
de juiste lengte, al is de sprong naar het ijsje aan de grote kant en oogt daarmee
ongeloofwaardig. De film wordt afgerond met een passend slot in een pakkende
vorm.

Filmische vormgeving:
Mooie camerastandpunten in het park bij het speeltoestel en als de meisjes in het
gras liggen. De camera beweegt zich veelvuldig op ooghoogte van de meisjes.
Waardering!
Uitstekende acteerprestatie van het gehandicapte meisje. Ook de andere acteurs
spelen geloofwaardig, hoewel de rol van de verzorgster een beetje karikaturaal
neergezet wordt. De montage van de dansscène verdient een pluim. De
muziekkeuze is -zeker bij het slot- prachtig.

Waardering in punten:
80

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
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Titel: Cinque Terre

Maker(s):  Joop Topma

Genre:     Non fictie               Lengte:      8          min.

Strekking:
De diversiteit van het leven in de Cinque Terre. Een mooie promotie van dit
Italiaanse gebied.

Verhaalstructuur:
Een duidelijke hoofdstukindeling, gevormd door de verschillende dorpen die tijdens
de reis worden bezocht. Verschillende vervoersmethoden tonen de enorme
mensenmassa’s die dit gebied willen bezoeken. De maker had hier wat meer mee
kunnen doen.

Filmische vormgeving:
Een landkaartje wordt node gemist. Waar bevinden we ons? Dat meldt de maker
alleen in de voice-over, maar dat ondersteunt de verhaallijn onvoldoende. Er worden
veel mooie totalen voorgeschoteld, maar veel close-up’s en half totalen laat de maker
niet zien. De muziek is aan de “zware”  kant voor een dergelijk luchtig schouwspel en
de wisselingen tussen muziek en voice-over zijn nogal hard en abrupt. Het is
overigens niet nodig om overal muziek aan te brengen. Ook een beetje stilte of
alleen wat achtergrondgeluid kan ontspannend werken.

Waardering in punten:
65

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol
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Titel: Spanning

Maker(s):  George van Pelt

Genre:      Fictie              Lengte:           2     min.

Strekking:
Als de spanning te hoog wordt, is gelukkig nog de accu van de videocamera stand-
by.

Verhaalstructuur:
Korte, lineair verfilmde speelfilm, die een voorspelbare afloop kent. Het plot ligt in de
eerste scène al op tafel. Dit idee verdient een betere uitwerking.

Filmische vormgeving:
Het camerawerk is een beetje rommelig. Ook in het donker en op de trap kun je
stabiele beelden maken. De enige spanning in de film wordt gesuggereerd door de
veel te zware muziek bij een dergelijk klein leed. Nagenoeg alles wordt vanuit één
camerastandpunt gefilmd en dat had best wat verder uitgewerkt kunnen worden.
“Over shoulder”-standpunt, afwisselend shot en tegenshot, hoge en lage
standpunten, half totalen en close-up’s, al deze ‘instrumenten’ maken van een
dergelijke korte film toch een veel aantrekkelijker schouwspel.

Waardering in punten:
63

De jury:
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Titel: De tuin op Klein Moorst

Maker(s):  Wout van den Brink

Genre:      Non fictie              Lengte:     6           min.

Strekking:
De pracht en praal van de “buitenkamer” door het jaar heen: flora en fauna in eigen
tuin.

Verhaalstructuur:
Langs de jaargetijden als hoofdstukindeling volgen we de belangrijkste momenten in
de tuin van de maker. De voice-over begeleidt de verhaallijn. Er zit echter te weinig
ontwikkeling in de tuin en er zijn te weinig hoogtepunten om het verhaal pakkend te
laten worden.

Filmische vormgeving:
De montage laat een goede afwisseling zien van totalen, halt-totalen en close-up’s.
Er is genoeg te zien dat in de macro-stand gefilmd is. Wel oppassen met
“bewegende foto’s” in je film. Dat wordt snel doorzien. De begeleidende voice-over
ligt goed in het gehoor en vertelt het verhaal met een enkele kwinkslag.
De muziek is wat aan de zware kant en te overheersend voor een dergelijk lichtvoetig
onderwerp.

Waardering in punten:
67
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Titel: Overwerk

Maker(s):  Netty Kemper

Genre:   Fictie                 Lengte:      3          min.

Strekking:
Overwerkstress kan omslaan in feestvreugde. De gevolgen van onverwacht overwerk
blijken mee te kunnen vallen.

Verhaalstructuur:
In een korte introductie zien we dat de hoofdpersoon zich wat snel laat overtuigen tot
het onverwachts verrichten van overwerk. Het middenstuk kenmerkt zich door een
opeenstapeling van tegenslagen en het slot is met de thuiskomst een even
onverwachte verrassing.

Filmische vormgeving:
Af en toe is de cameravoering wat onzorgvuldig (op het station bijvoorbeeld). De
hoofdpersoon acteert redelijk en de werkstress wordt goed in beeld getoond. Het
gebruik van live-geluid op het kantoor geeft de sfeer goed weer, maar het is niet altijd
even strak en doorlopend, bijvoorbeeld bij het verstrekken van de opdracht. Een live
geluidsregistratie voor speelfilm is meer dan enkel het opnemen van geluid via de
ingebouwde microfoon.
De spelregie verdient aandacht. Zeker als er “overacting” dreigt (na het krijgen van
overwerk), moet ingegrepen worden.
De montage is afwisselend en geeft het verhaal goed weer. Maar ook hier mist de
jury shot-en-tegenshot opnamen (subjectieve camerastandpunten) en close-up’s.

Waardering in punten:
66
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Titel: Paardenliefde

Maker(s):  Bert van der Leij

Genre:    Non Fictie                Lengte:  12              min.

Strekking:
De liefde van en voor het paard straalt uit in de complete beleving van berijder en
begeleider.  Hoe berijders met een beperking zichtbaar genieten van een ritje op de
rug van een paard.

Verhaalstructuur:
Na een korte introductie (was het een gedicht?) zien we in het middendeel de
verschillende ruiters en begeleiders genieten van de interactie tussen mens en dier.
Het slot wordt gevormd door het binnenbeeldse commentaar van de eigenaren van
de stal. In dat middendeel komen diverse vormen van paardrijden voor mensen met
een beperking aan bod. Ook bij de bewonderenswaardige inspanning van de
begeleiders wordt voldoende stilgestaan.

Filmische vormgeving:
Voor een volledige beleving van de film missen we close-up’s van ruiters,
begeleiders en paarden. De camera blijft op redelijke afstand, waarmee ook
nodeloos afstand wordt gecreëerd tussen kijker en het onderwerp. De passie van de
begeleiders wordt niet echt in beeld gebracht. Dat zou kunnen duiden op een zeker
respect ten aanzien van de gefilmde personen, maar ook op een cameraman, die
niet goed durft. Het gebruik van live-geluid is goed.

Waardering in punten:
66

De jury:
Arjan van Gelderen
Vladimir Murtin
Cor Sol

Pag. 29



Juryrapport regiofestival 2016

Titel: Entrevaux

Maker(s):  Joop Topma

Genre: Non Fictie                   Lengte:  5              min.

Strekking:
Entrevaux in al zijn glorie; impressie van het dorp Entrevaux in de Franse Alpes-de-
Haute-Provence.

Verhaalstructuur:
Er wordt een duidelijke hoofdstukindeling met twee delen getoond; het eerste deel is
gericht op het verleden en het tweede op de reizigers, die wandelend het dorp
bezoeken. Dit laatste deel komt niet terug in de verhaallijn van de voice-over.

Filmische vormgeving:
De beelden zijn voldoende gevarieerd en brengen Entrevaux mooi in beeld. Er wordt
weinig in half-totalen en close-up’s gefilmd. De voice-over is rustig en duidelijk, maar
de vele jaartallen en inhoudelijke informatie is overvloedig en de kijker raakt daarbij
overvoerd. De muziek is minder passend en veelal nadrukkelijk aanwezig. Niet alle
beelden hoeven met muziek ondersteund te worden. Rust in de geluidsband levert
ook rust bij de kijker.

Waardering in punten:
64
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