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

Wo 20 nov: TUUT - HKU afstudeerfilm over dementie     (open clubavond)

A.s. woensdag 20 november houdt de Videoclub Borne een open clubavond met
als  gastspreker  de  professionele  filmmaakster  Geerte  van  der  Horst  over  het
maakproces (en de vertoning) van haar korte fictiefilm “TUUT” over dementie,
familiebanden en Twentse tradities.

TUUT is een persoonlijk verhaal in het jasje van een korte fictiefilm waarmee Geerte van der Horst (als
scenariste  en creatief  producente) afstudeerde aan de Hogeschool  voor  de Kunsten in Utrecht.  Zij
schrijft hierover zelf:

"In Nederland zijn er momenteel ruim 270.000 mensen met dementie. Elke twaalf minuten komt daar nog eens een
patiënt bovenop. Het aantal  mensen met dementie zal in de toekomst explosief  stijgen naar meer dan een half
miljoen mensen in 2040. Bij vrouwen is de kans op het krijgen van dementie 1 op 3. Zolang er nog steeds geen
medicijn is voor de ziekte, zijn we als maatschappij beperkt tot het onder de aandacht brengen van het probleem.
Dit  was  voor  mij  de  aanleiding tot  het  schrijven van mijn  afstudeerfilm TUUT,  die  gebaseerd is  op  mijn  eigen
ervaringen  met  de  dementie  van  mijn  oma.  Met  TUUT  geven  we  de  kijker  nieuwe  inzichten  in  omgaan  met
Alzheimer. Alzheimer heb je namelijk niet alleen."

Het verhaal: de familie Spekhorst komt jaarlijks met Pasen bij elkaar in
Twente  voor  het  traditionele  eiertuû tn,  dat  altijd  groots  wordt
georganiseerd door grootouders Johan Sr. en Trudi. Wanneer Johan Sr.
komt te overlijden en Trudi  blijkt te  kampen met dementie,  merken
hun kinderen Johan Jr. en Mieke dat het jaarlijkse eiertuû tn niet meer
hetzelfde is. Er volgen meningsverschillen, verantwoordelijkheden die
niet worden nagekomen en verwijten naar elkaar die de familie bijna doen opbreken. Uitgerekend
kleindochter Roos is de enige die nog dichtbij oma Trudi kan komen en haar kan steunen in een tijd
van onzekerheid en chaos. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apple iMovie cursus
Ook op woensdag 20 november, in de kleine zaal les 4/5 van de Apple iMovie cursus
van docente  Lisette  Nijhuis.  De onderwerpen voor  deze avond zijn: Voice-Over  en
video  delen. Opgegeven  hebben zich:  Jose  Jansen,  Hans  Weekhout,  Gerard  aan de
Stegge, Bernhard Slotman, Herman Ordelmans, Ben Schoemaker.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do 21 nov. a.s. (kleine zaal): Portretfilm maken & Smartphones
Op donderdag 21 november les 5/13 van de workshop  “Portretfilm maken”. In deze
vijfde  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.  N.B.  Er is  een extra les
ingepland op donderdag 5 december.

Ook  op  donderdag  21  november  les  3  van  de  cursus  Filmen  &  fotograferen  met  je
Smartphone met als onderwerpen: instellingen foto/video, HDR, 3D. Aangemeld hebben
zich:  Gerard  Bergman,  Paul  Horsthuis,  Bernhard  Slotman,  Harry  Witting,  Mirjam
Rauwers, Monique Tilmans, Annie Traa. Docente: Anja Jansen.
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