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Speelfilm festival in Sneek
Voor de 10e keer organiseert videoclub uit Sneek komende zondag het
speelfilmfestival. Een jubileum!! Tot nu toe was het elk jaar een feest met
een grote variatie aan topfilms. Dat belooft het ook dit jaar opnieuw te
worden.
Zondag 7 oktober vanaf 10:00 uur in bioscoop CINE Sneek aan het Leeuwenburg 12.
Parkeren is gratis.
De entree is slechts € 5,Meer info op de site van Windjammer

Open Podium

Op Zaterdag 10 november organiseert de Video- en Filmclub Close Up in samenwerking met Nova-Noord het
OPEN PODIUM voor amateurfilmers.
Deze middag is vooral bedoelt voor filmers die graag een reactie op hun film willen hebben. Ben je er nog niet
helemaal zeker van of je film aanslaat bij een breed publiek. Of ben je benieuwd wat ervaren filmers van je productie vinden. Meld je dan aan en krijg advies of complimenten van een paar deskundige filmmakers.
Dorpshuis Meester Hekman Hoes, Schoolstraat 10a in Drouwen.
Aanvang 14.00 uur.
Toegang en deelname is gratis.
Inschrijven via het aanmeldformulier op de site voor 1 november.
Meer info en aanmelding op NOVA-Noord.

Clubwedstrijd
Zoals elk jaar is er in 2019 op ons jaarlijks festival weer een clubwedstrijd. Deze zal
er volgend jaar iets anders uitzien. De inzendingen mogen nu niet langer zijn dan 60
seconden. Dus maximaal één minuut. Maar elke vereniging mag nu twee, in plaats
van één, filmpjes insturen. Dus een dubbele kans op het winnen van de wisselprijs.
Het onderwerp is VRIJ.
Maar voor diegenen die wat houvast willen, zijn er twee onderwerpen ter inspiratie:
Klimaatverandering of Nepnieuws. Je filmpje hoeft hier dus niet over te gaan, maar
het mag wel. En wie weet scoor je wel beter als je één van deze onderwerpen kiest.
De filmpjes mogen op de festivaldag, 23 maart 2019, worden ingeleverd.

