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'Dogget' Wint Nationaal 60 seconden Festival
In een geanimeerde finale bepaalden 122 juryleden wie de eerste en de tweede prijs be-
haalden tijdens het Nationaal 60 seconden-festival in de Goudse Schouwburg. De compu-
ter rekende razendsnel uit wie op de derde plaats eindigde en zo kon Jaap Warners, wet-
houder van Cultuur van de gemeente Gouda, zaterdag 30 mei de winnaars feliciteren en
een handbeschilderd bord overhandigen. Hans Lips werd eerste met 'DOGGET', Jan van
Weeszenberg tweede met 'HELP' en Marianne en Toop Narold derde met 'TOEKOMST'.

'Wat is nu 60 seconden. Het
is maar een fractie van een
heel mensenleven. Maar toch
... in dat korte tijdsbestek
kunnen zich belangrijke be-
slissingen en gebeurtenissen
afspelen die soms zelfs be-
slissend zijn over leven en
dood. In ons brein kunnen in
nog korter tijdsbestek hele
episodes uit ons leven voor-
bijtrekken.
Ook in film kunnen we deze
fenomenen tegenkomen. Het
is opmerkelijk hoeveel infor-
matie en emotie in 60 secon-
den meegegeven kan wor-
den. We zullen vandaag zien
en voelen hoeveel makers van
60 secondenfilms daarin ge-
slaagd zijn. Onze middag-
voorstelling is interactief! Wij
vragen u om de humor en
emoties die de films bij u als
kijker oproepen te vertalen in
een oordeel. Uw gemeen-
schappelijk oordeel bepaalt
de uitslag van de competitie!
Ik wens de jury veel sterkte
met de voorselectie en u veel

kijkplezier'.
Dit openingswoord van Mat
Gerritsen, voorzitter van de
jubilerende Goudse Film- en
Videoclub Het Toverlint, sier-
de het keurig uitgevoerde
programmaboekje.
Uit de 56 aangeboden korte
films selecteerde Tiny van
Kalmthout, lid van Videoclub
Videoom (Heerlen), Hay Joos-
ten, AV-consulent bij de pro-
vinciale organisatie Symbiose
Kunst en Cultuur (Sittard) en
Arie de Jong, secretaris van
de NOVA en Secretaris Gene-
raal van de UNICA (Heerlen),
in de ochtenduren de 16 bes-
te films.
Na een uurtje 'luchten' in het
decoratieve centrum van
Gouda mocht het publiek
door middel van zitten en op-
staan haar voorkeur kenbaar
maken.

'DOGGET' van Hans Lips
gaat over een hond die door
zijn mopperende baasje en
een stofzuigende bazin in

Wethouder Jaap Warners feliciteert Hans Lips met zijn eerste prijs.

haar eigen taal wordt aange-
sproken en steeds in huis
moet verkassen. Zij besluit
uiteindelijk zelf maar aan de
slag te gaan en bouwt in de
tuin een eigen, zij het wat
bouwvallig, onderkomen! Een
film met een hoog 'aaibaar-
heidsgehalte', uitstekend ge-
acteerd en gemonteerd!

Jan van Weeszenberg ani-
meerde en vroeg hulp in
'HELP' voor zijn gevoelens
rond de milieuvervuiling die
auto's, motoren en vliegtui-
gen veroorzaken. Hij gebruik-
te voor zijn animatie echte
cels en verwerkte de opna-
mes via zijn computer.

Marianne en Toop Narold
voorspelden met hun film
'TOEKOMST' dat, wat er ook
in deze wereld gebeurt, som-
mige dingen nooit zullen ver-
anderen.

Als onderdeel van UNICA 98
in Oostenrijk wordt de 'One
Minute Movie Cup' gehou-
den.
'DOGGET' en 'HELP' zullen
ons land representeren. De
NOVA wenst ze veel succes!
Alle deelnemers ontvingen na
afloop een fraai uitgevoerde
oorkonde.

Onder auspiciën van de NO-
VA organiseerde Het Toverlint
het festival op een voortreffe-
lijke wijze. Voorbereiding, in-
formatie, accommodatie, pro-
jectie en entertainment, alles
was tot in de puntjes gere-
geld. Niets dan lof dus voor
de veertigjarige!


