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Facebook redacteuren: Lau (algemeen), JanTB (Portretfilm), Marko/René (clubavonden), deelnemers (iMovie), Peter (FCP-X).

Wo 6 nov: Documentaire “Stork, meer dan machines”
Vanavond de professionele filmmaker Ingrid Kleinsman en co-maker Rob
Dieleman  over  het  maakproces  en  de  vertoning  van  de  documentaire
“Stork, meer dan machines”.

Stork,  meer  dan machines is  het verhaal  over een ondernemer die  zijn droom realiseert,  over zijn
bedrijf dat uiteenvalt en over een hoopgevende toekomst.

Charles Theodoor Stork heeft een droom: een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat is zijn
doel. En Machinefabriek Gebr. Stork&Co in Hengelo is het middel om dit doel te realiseren. Het is
1868 als de fabriek wordt geopend en Stork daarmee een stevig fundament legt onder de Twentse
maakindustrie. In de 150 jaar die daarop volgen zullen zowel C.T.  Stork,  als zijn nazaten blijven
werken aan een betere wereld. Stork is een sociaal ondernemer met veel voorzieningen voor de
arbeiders: de Storkianen. Rond het 100 jarig bestaan van Stork komen er scheuren in de droom en
in de bijzondere  relatie  tussen Stork en de Storkianen.  Het  is  het  moment  van de “kantelende
kandelaars”. Alles verandert. En de droom van Stork? Die blijft. Ook in 2018 wordt er in de Twentse
maakindustrie gebouwd aan een betere wereld.

De documentaire is vorig jaar zondag 2 september in premieère gegaan. Op de
clubavond woensdag a.s. zullen de makers Ingrid Kleinsman en Rob Dieleman
e.e.a.  vertellen  over  de  achtergrond,  het  maakproces  (script,  opnamen  en
montage) en de technische hulpmiddelen (zoals camera’s, geluidopnamen en
montage tools) die zij daarbij hebben gebruikt.

Zie ook www.storkdoc. nl/de-documentaire/  en  https://fensfilm.nl/mijn-werk/documentaires/
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apple iMovie cursus
Ook op woensdag 6 november, in de kleine zaal les 3/5 van de Apple iMovie cursus
van docente Lisette Nijhuis.  De onderwerpen voor deze avond zijn:  Green-screen,
beelden  versnellen/vertragen,  titels. Opgegeven  hebben  zich:  Jose  Jansen,  Hans
Weekhout,  Gerard  aan  de  Stegge,  Bernhard  Slotman,  Herman  Ordelmans,  Ben
Schoemaker.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 7 nov. a.s. (kleine zaal): workshop Portretfilm maken
Op donderdag 7 november les 4/13 van de workshop “Portretfilm maken”. In deze
vierde les gaan we verder met het filmplan (Synopsis en Step-outline). Aangemeld
hebben zich Jan ter Beke,  Marja de Jong,  Bertie Borggreve,  Gerard Semmekrot,
Tyron Elferink en Martine Olthof (en John Haxe voor ondersteuning). Docenten:
Lau en Jan.

Do 7 nov. a.s.: Filmen & fotograferen met je Smartphone vervalt!
N.B. Vanwege de vakantie van Anja, vervalt de les van 7 november en is er een extra les
op donderdag 19 december 2019!
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