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Let op!
Op 17 november 2020 was er weer een persconferentie over de stand
van zaken rond de Covid-19 maatregelen. Meegedeeld werd o.a. dat de
extra maatregelen die op 4/11/’20 van kracht werden, vanaf 18/11/’20
niet meer gelden. Dat betekent ook dat er weer bijeenkomsten mogelijk
zijn met maximaal 30 personen, dus ook de clubavonden van Close-Up.
Daarom is besloten hiermee weer verder te gaan en kunnen we op 24
november 2020 weer genieten van een interessante avond.
Rob van de Pieterman

Terugblik op de clubavond van 10 november
Zoals bekend kon deze avond niet doorgaan in verband met de Covid-19maatregelen die op 3 november 2020 bekend werden gemaakt. En daarom is er
uiteraard ook geen verslag gemaakt.
Rob van de Pieterman

Vooruitblik op de clubavond van 24 november 2020
Het blijft nog even spannend wat Tim Bernardus ons deze avond allemaal vertelt
en laat zien. Het kan een instructie- en doe-avond zijn over het thema “geluid bij
de film”. Maar misschien krijgen we (ook) een demonstratie van een voordelige
autocue teleprompter.
We laten ons verrassen!
Rob van de Pieterman

IDFA documentaire festival
Ook dit jaar vindt tussen 18 november en 6 december dit internationale filmfestival plaats op verschillende locaties in Amsterdam.
Er worden meer dan 200 internationale documentaires vertoond die allemaal een
unieke kijk op de wereld geven. De onderwerpen zijn zeer divers, maar de films
hebben één ding gemeen: ze zetten aan tot denken en nodigen uit tot discussie.
Op de website www.idfa.nl vind je meer informatie over het festival.
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Maar sommige films worden eveneens vertoond in een aantal lokale theaters,
zoals de Stadsschouwburg in Velsen die tegenwoordig ook een filmtheater is. En
ook op de tv is een aantal films te zien, bijvoorbeeld van 23 t/m/ 29 november
op NPO2.
Close-Up is de laatste tijd weliswaar vaak bezig met het produceren van speelfilms, maar in het maken van documentaires zijn wij volgens mij ook erg goed.
Mede daarom is de moeite waard om enige IDFA-films te gaan zien.
Rob van de Pieterman

Huishoudelijke mededelingen
Beëindiging lidmaatschap.
Elly Zwanenburg heeft helaas per 1 januari 2021 haar lidmaatschap van CloseUp opgezegd. De belangrijkste reden is dat ze al heel lang niets meer aan de
filmhobby doet.
Elly en ik weten niet helemaal zeker wanneer ze precies lid is geworden, maar ze
moet ruim 42 lid zijn geweest. En dat doen niet veel van onze leden haar na.
Rob van de Pieterman

Agenda
24 november avondvoorzitter: Tim Bernardus, verslag: Peter Snel
bardienst: Rob van de Pieterman
• instructie- c.q. doe-avond: geluid bij de film.
• alternatief: demo voordelige autocue teleprompter.
08 december

avondvoorzitter: Fred Prang, verslag: ?
bardienst: Rob van de Pieterman
• raad de maker.
• puzzelfilms.

22 december

avondvoorzitter: Henk Beevendorp, verslag: Fred Boeré
bardienst: Rob van de Pieterman
• resultaten filmopdracht: maak een korte film (max. ca. 5 minuten) met de smartphone.
• ledenfilms.

Tenslotte
Ik houd mijn brievenbus (zowel e-mail als achter de voordeur) weer in de gaten
voor alle bijdragen die je voor de volgende Close-Up-Pers hebt. Wil je ervoor
zorgen dat ik die bijdragen uiterlijk zaterdag 28 november 2020 om 19:00
uur heb ontvangen op e-mailadres close-up@filmt.nl?
Rob van de Pieterman

Colofon
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Redactie:
Website:

Henk Beevendorp
tel. (023) 524 02 16
Rob van de Pieterman
tel. (023) 538 03 80
e-mail: close-up@filmt.nl
Rob Faasen
tel. (023) 524 75 07
bankrekening: NL66 ABNA 0841 2717 39 t.n.v. R.W. Faasen te Heemstede
Rob van de Pieterman, e-mail close-up@filmt.nl
www.vandepieterman.eu/close-up/start.html
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