
voudig, slech ts 
dr aaiboek werd 

Oe Hogglche Afd..ling ggn het werk. 

"Sma llellgeva lle n" , 
De H aagschc a fdee ling rond het ziek bed ! Een ern st ige 
ziekte .. " Temperatu ur 40,9 . . . . er stonden ook 5 x 500 
W att op.... Zelfs de spel ers waren niet ve r bened en die 
tem peratuur! ! 
SmalIc geva llen , de eer ste spee lfilm va n onze a fdeeling, 
die, wa t bet reft geza menlijk werk en , zeker een succes is 
geworde n. Hoe het u itei ndel ijk resu ltaat zal zijn, dat moet 
nog blijken na de definitieve mo nt age. die nog n iet geheel 
is voltoo id . 
N adat zic h een gro ep spee lf ilm-enthou sia st en gevo rmd had, 
was het eers te probleem : het sce na rio . Al net al s bij 
on ze groore colleg a' s in Holl vwood of Filmstad . En óók 
wij. . .. kozen ee n onderwerp, waar wij t .a.t. "munt" 
ui t hoo pten te sla an... . een pr opa gand afil m. H eel een 
2 spelers en een derde d ie ziek wa s en niet speelde. Het 

nauwke ur ig uitgewerkt, de ro llen verdeeld, de rcquisic ten 
bij een gebra cht . . . . we kon
den draaien . ..• d.w.z. r'epe
teeren en nog ee ns rep eteeren 

en dan even draaien. 
Dat is een sympathi eke kant 
van de spee lf ilm, je hebt 
wek en lan g plezier van een 
ro lle t je film, dat er anders 
in 5 min . doorgejaa gd wor dt. 
Op het scena rio komen we 
later nog teru g (indien de 
Red . er plaatsruimte voo r 
heeft), ande rs is de ont kn oo 
ping bekend , voo r de film 
dra ai t . Foto 's A . Diet z. 

L. FRANK. 




