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Verslag van jubileum Speelflmmessval Sneek 7oktober 2018
Om negen uur zijn we begonnen alles klaar te maken in de bioscoop.
Het draaiboek Windjammer moest er voor zorgen dat alles op rolletjes liep. Nick van CINE bioscoop had de rode
loper al uitgelegd. De thee en kofe stond klaar met de Oranjekoek. Al vroeg kwamen de 1e bezoekers binnen
en om 10 uur was de zaal nokje vol. Volgend jaar moeten we echt naar een grotere zaal. Charles Storm van flm
club Kleare Kimen uit Leeuwarden deed de opening en haalde herinneringen op van de amgelopen 10 jaar.
Daarna nam de presentator Arjan van Gelderen van de Beiler flmclub het over.
10.15 uur. 1e blok met 5 flms. Arjan kondigde de flms aan en na afoop van de flm was er een kort interview en
kregen we wat te horen over het maken van de flm. Speelflms maken is het moeilijkste op flm gebied. Arjan
was er goed in, om de juiste vragen stellen. Wij als bezoekers kregen op die manier wat meer achtergrond
inmormase en de flmer kreeg ook voldoende sjd om iets over zijn flm te vertellen.
13.00 lunch pauze: voor het 2e keer in de moyer van de Bioscoop. Permect! Niemand hoemde naar buiten.
Tijd genoeg om ook nog met iedereen een praatje te maken.
Bedankt Joris van restaurant Aan de Gracht en Nick van de Bergh van Cine Sneek.
14.00 uur verder met ons programma. een blok van 7 flms te zien. Humor, drama. thriller en.......
Zoals in de ochtend allemaal flms met een prachsg verhaal.
15.00 uur. Korte pauze en stonden lekkere Friese hapjes klaar. Gesponsord door Supermarkten Poiesz Sneek.
15.20 uur De laatste 6 flms. In dit blok bleek ook de beste flm te ziien.
17.00 uur. Waren alle flms gedraaid en de jury ging in beraad.
17.30 uur. De jury kwam met de uitslagen en maakte de prijswinnaars werd bekend.
De Beste flmm Dilemma Auke de Wiie Franeker
Beste Geluidm Een meer van Stlle Anne Stavinga flm van videoflmers Velsen
Beste Camera voeringm flm Appellaarl Joke Zandstra Harderwijk
Beste Actricem flm Dilemma Liesbeth Welling. Film van Auke de Wiie Franeker
Beste acteurm flm Gerril Meerkanl Alwin Grijseels, Film van Hay Joosten Venlo
De Origineelstem flm Kweste van tij Mentl5 Emile de Gruyter Krimpen a/d IJssel
De publieksprijsm flmm Dilemma Auke Wiie Franeker
Alle bezoekers die op het Jubilerende Speelflmmessval 2018 waren kregen na afoop een
miniatuur Waterpoortje en dat werd zeer gewaardeerd en vele gingen ook nog mee
naar de overkant van de bioscoop voor een bufet bij Sing King Ling.
We kunnen terug kijken op een hele mooie dag, veel bezoekers, mooie flms, lekkere lunch,
uitstekende locase mel de rode loper. De vele bedankjes bevessgde, dat ook dit jaar
het Speelflmmessval is geslaagd was.
Leden Windjammer, partners en vrijwilligers hopen iedereen volgend jaar weer
terug te zien maar, dan in een grotere zaal.
Zonder de subsidie en de sponsoren kan het niet Speelflmmessval niet doorgaan.
Hopen in 2019 weer een beroep te mogen doen. Bedankt! Annet Lutz

