Interressante informatie voor de amateur cineast!

Bekijk de webversie

nab 2.0 vzw is er voor en door de
amateur cineast

nab 2.0 FilmFest 2018
Geslaagde eerste editie van nab 2.0 FilmFest !
Het was voor de organisatoren een beetje bang afwachten vrijdagavond of er publiek zou
afzakken naar het eerste nab 2.0 FilmFest in Kruishoutem. Maar toen de eerste kijkers er al een
uur vóór de wedstrijd startte toekwamen, werd dat als een gunstig voorteken gezien!
En dat was ook zo… want vooral zondag was de publieke belangstelling groot. De cineasten
werden verwelkomd met een naambadge en een foto voor de eeuwigheid vóór de Wall of
Fame… In het begin moest de projector zijn draai nog vinden en ook de juryleden moesten
even wennen. Maar dat duurde niet lang en zaterdag draaide de projector gezwind en
vergeleken de juryleden hun bevindingen en emoties bij het zien van zoveel verschillende
films… Het tempo was wel moordend en zaterdagavond was iedereen doodmoe.
De nacht bracht rust en zondagochtend alleen blije gezichten van medewerkers, cineasten en
juryleden. Hoewel de volgorde van de films door loting was bepaald, verdachten de juryleden er
ons van om de beste films voor de zondag te hebben gespaard. Daarom werd het na de laatste
film ook zo moeilijk om elke film de waardering toe te kennen die hij verdiende. 21 cineasten
werden gelauwerd en de winnaars kregen een mooie prijs in natura en een aandenken in glas
aan dit eerste nab 2.0 FilmFest.
Het glas wijn of fruitsap dat aan de aanwezigen nadien nog werd aangeboden, maakte de
verbroedering compleet en allen gingen met een goed gevoel naar huis.
Noteer in uw agenda alvast 15, 16 en 17 november 2019 voor de tweede
editie van het nab 2.0 FilmFest, in Kruisem ditmaal.

Palmares van nab 2.0 FilmFest
Algemeen laureaat
Maidan, demonen aan de Dnepr - Ronny Claus
Genomineerden
Verhaallijn
Choc’atelier - Alessandro en Mario Somers
Versleuteld - Kris De Cock
Geen einde zonder begin - Jean-Pierre Van Cauwenberge
Winnaar
Tranen van passie of tragedie? - Dirk-Sabine Gryson-Jacob
----------Fotografie
Hemelryck - Daniël De Vetter
Op zoek naar water - Leo Janssen
Yellowstone the sleeping volcano - Mario Somers
Winnaar
Opgetuigd opgetogen - Jürgen Depoorter, Kurt Mariën, Thomas Vander Brugghen
----------Montage
Zeer - Peter Miseur
Kazahkstan, looking to the future - Frank Noels
Wanneer natuur de nieuwe industrie wordt - Bruno Verhenne
Winnaar
Utah - The power of Nature - Marc De Donder
------Klankband
Efeze, stad uit het verleden - Etienne Audenaert
Van mensen en dingen die gedeukt zijn - Christian Devos
Berlijn - Guido Kestens
Winnaar
Zwarte roos - Franky Van Daele
--------Sociaal aspect
Klein begonnen, groots geëvolueerd - Walter De Clercq
Ik Ben - Kaatje Desramault
Zien… - Marc Van Den Berghe
Winnaar
Voor een handvol roepia’s - Jean-Paul Grauwels
--------Winnaar éénminuutfilms
Lekker - Kaatje Desramault

Wat vonden de bezoekers er van
Beste bestuursleden van NAB,
Na de superdrukte van vorig weekend (voor jullie) willen wij jullie alvast feliciteren met jullie
eerste filmfest.
Wij waren vrijdag en zondag (ganse dag) aanwezig en kunnen in ieder geval stellen dat het een
prima organisatie was.
Ook de laureaten vonden we zeker terecht.
Wijzelf zijn geen echte wedstrijdfilmers, maar stuurden toch onze heel korte versie van onze film
over de Kieldrechtsluis. Niet zozeer om mee te doen aan de wedstrijd maar uit respect voor alle
werk dat jullie hebben geleverd dit eerste jaar.
Toen wij jullie voor het eerst zagen hadden we meteen door dat er in ieder geval super veel
drive, structuur en organisatiespirit zat in jullie eerste voorstelling van NAB 2.0.
Ondanks de wildste verhalen die wij over jullie hoorden, ( tot zelfs dat jullie men de centen van
een andere vereniging zouden gaan lopen zijn), sloten wij ons meteen aan.
Jullie openheid en duidelijke setting van doelstellingen en vooral ook jullie eerlijkheid om te
stellen dat een aantal zaken betrachtingen waren en niet alles in één jaar zouden kunnen
gerealiseerd worden, gaven ons meteen het vertrouwen. Vandaar dat wij onze filmmaten ook
mee aanspoorden zich aan te sluiten.
Een jaar later zien wij dat het niet alleen gebleven is bij beloften maar dat er wel degelijk al heel
wat gerealiseerd is.
Wij willen jullie dan ook formeel bedanken voor al die inzet en hopen dan ook dat wij nu nog
meer medefilmers mee kunnen overtuigen om zich bij jullie aan te sluiten en vooral ook om films
te maken.
Zondermeer proficiat aan heel jullie ploeg !
FEED BACK:
Prima ontvangst, organisatie, allerlei inschrijvingen via website, horeca (ook het middagmaal) ,
perfecte stiptheid, goede en duidelijke presentatie, goede techniek en geluid, prima locatie met
parking enz.
Kortom: dik in orde ! Superkleine opstartmankementjes zullen volgend jaar zeker opgelost zijn
en daar heeft zich niemand aan gestoord.
TIPS: enkele superkleine tips die mogelijk kunnen overwogen worden:
1. Volgorde van de projecties van de films: wij vernemen dat ze in volgorde van inschrijving
kwamen waardoor eerste inschrijvers op vrijdagavond aan bod kwamen, een dag dat er minder
volk is. -> in toekomst bij lottrekking ??
opm. van de redactie: de porjectievolgorde werd deze editie ook door de computer bepaald, het
eerste idee werd niet aangehouden.
2. Vragen aan de inzenders om een heel kort krachtig stukje extract van hun film (1 min ?) te
maken zodat de mensen in de zaal die niet de drie dagen zijn gekomen, toch een idee hebben
van de film van de laureaten ?
3. Mogelijk bij de intekening een portretfoto vragen van de inzender zodat die mee op het
scherm bij de presentatie kan gezet worden -> aanvulling van herkenbaarheid bij de badges.
In ieder geval superproficiat en zeker tot kijks !
Met vriendelijke groeten,

Leo De Borger

Antoine Luyten

Nieuwtjes en weetjes in de rand
Wist je dat…
- Bruno de kommen voor de soep op het laatste nippertje nog moest gaan zoeken…
- Marc zaterdagavond nog een stokbrood en kaas moest gaan kopen om de juryleden broodjes
met kaas aan te bieden…
- Amber ervoor zorgde dat alle medewerkers een naambadge hadden…
- Mario en Eric ervoor zorgden dat de film Utah kon worden vertoond…
- Stephanie al haar overredingskracht nodig had om een film genomineerd te krijgen…
- De juryleden allemaal goede vertellers waren …
- De cateraar op zaterdagmiddag de soep vergeten was…
- M2T de overgebleven soep mee naar huis nam voor de feestdagen…
- Jürgen op het laatste moment tot huisfotograaf werd gebombardeerd…
- André de nab 2.0 kas tot op de minuut in evenwicht hield…
- De jury soliciteerde of ze volgend jaar terug mogen komen?
- Daniël en Elie superfier waren na afloop…

Eindejaar
Dank aan iedereen die meestapte in het idee van nab 2.0 mercie.
Dank aan iedereen die een of andere workshop of andere activiteit van nab 2.0 bijwoonde.
Jullie aanwezigheid geeft ons de moed om verder te gaan.
We danken ook alle deelnemers en kijkers van het eerst nab 2.0 FilmFest.
Wij wensen iedereen een fantastisch jaareinde en schitterend 2019 met heel veel mooie films
zodat ons 2de FilmFest op 15, 16 en 17 november 2019 terug helemaal gevuld is.
Was je tevreden van 2018? Vergeet dan je lidmaatschap niet te verlengen, vele gingen jou
reeds voor, waarvoor onze dank.
In naam van:
Het nab 2.0 bestuur en alle andere vrijwillige medewerkers.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@nab2.be toe aan uw
adresboek.

