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Mijn “filmcarrière” begon in de tijd van de Super8 smalfilms. Met veel knippen en plakken maakte ik
toen mijn films. Super8 raakte uit de mode en video kwam in. Maar pas toen de videocamera’s wat
handzamer begonnen te worden heb ik het filmen weer opgepakt. Dat is ook weer knippen en
plakken, maar nu op mijn PC. Ik begon met een eenvoudig computerprogramma. Dat gaf me een
ongekend aantal nieuwe mogelijkheden. En opeens besefte ik dat er een nieuwe en creatieve wereld
voor me open lag. Maar die wereld moest ik dan wel gaan ontdekken. Dat was het moment dat ik lid
werd van Havic, de Haaksbergse Videoclub. Hier leerde ik heel veel, onder andere om wat kritischer
naar films te kijken en ik begreep hoe iedereen het beste uit zijn eigen mogelijkheden kon halen. Nu
maak ik films, alleen of met anderen, waarin ik mijn eigen creativiteit optimaal kan gebruiken. Elke
filmmaker en elke film is anders, en dat mag je ook best zien. Onlangs stelde ik mijzelf eens op de
proef door een film te maken die maar 1 minuut mocht duren. Je moet dan eerst een kort verhaal
verzinnen, waar een mooi slot, en liefst een ontknoping aan vast zit. Je bedenkt welke filmopnames je
daarvoor moet maken, en wat je daarvoor nodig hebt. Dan ga je filmen, en uit de opnames kies je die
delen, die jouw verhaal het aardigst in beeld brengen. Die beelden zet je, met knippen en plakken,
achter elkaar in je computerprogramma. En als je dan tevreden bent kun je er ook passende muziek bij
zetten om het geheel mooi af te maken. En dan komt het belangrijkste moment: hoe reageert de ander
op jouw film? Enthousiast? Dan hebt je’t gemaakt! Nog niet zo enthousiast? Dan moet er wat
verbeterd worden en dat is ook weer een uitdaging. Zo vind je, al gaande, je weg en je ziet dat je films
geleidelijk steeds beter worden. Dus, zoekt u een uitdaging? Ga dan filmen! En binnen Havic helpen
we u graag daarbij. Op 16 oktober as., van 14 – 17 uur, heeft Havic een Open Dag in de loods van de
Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen. U bent van harte welkom.
Onze website is: http://www.havicinfo.nl/
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