
Van 4 tot 13 september wordt

in het Poolse Gdansk het UNICA

festival gehouden. Nederland

doet mee met vier films. Jef

Caelen is vertegenwoordigd met

twee films: 'Het kruis' en 'klem'.

'Hoop' is een film van Henk

Teunissen en Sanne Piepers

en 'De Verjaardag' is gemaakt

door Vladimir Murtin, Emile de

Gruijteren Jan Houtman.
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Ook dit jaar doen er twee Nederland-

se films mee aan de World Minute Mo-

vie Cup van het UNICA festival. Vorig

jaar was het in Tunesië een hele hap-

pening in een openluchttheater en een
Tunesische winnaar. Door de procedu-

re van opstaan bij de film van uw keuze

heeft dit onderdeel altijd iets bijzonders

en hoe meer Nederlanders er aanwezig

zijn hoe groter de kans dat 'In goede en

kwade dagen' van Jan Meertens, Henk

Teunissen en Leo Baeten en 'Naar huis'

van Sanne Piepers, Ger Bongers en

Ger-Léon Vanlier, ver komen.

Jeunesse

Dit jaar nemen ook twee Nederlanders

deel een het Jeunesse programma. Het

zijn Ruben Jansen en Joren Molter. Door

het speelfilmproject van NOVA Noord

zijn zij met film in aanraking gekomen

en zó enthousiast geworden dat zij er

hun beroep van willen maken. Zij stellen

zichzelf aan u voor en in het volgende
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nummer van Video Emotion kunt u lezen

over hun ervaringen in Gdansk.

Ruben Jansen

Mijn naam is Ruben Jansen, ik ben 17

jaar. En ik schrijf hier het een en ander

over hoe ik op het UNICA filmfestival te-

recht ben gekomen.

Nog eventjes en dan staat Polen voor

de deur. En dan te bedenken dat het al-

lemaal is begonnen met de filmclub bij

mij op school. Deze filmclub kwam voort HINEXT
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uit het filmfestival dat jaarlijks werd ge-

houden op Quintus. Nadat er een aan-

tal enthousiaste mensen bij de filmclub

kwamen, gingen we een verhaal verfil-

men dat een goede vriend van mij, Rob-

bert Oosting, had geschreven. Een hor-

rorverhaal zonder tekst, dat op de kijker

inspeelt waardoor iedereen de film an-

ders beleeft. Een hele uitdaging dus. Na

een lange tijd van plannen en het ver-

haal uitwerken gingen we dan uiteinde-

lijk met het filmen bezig. We hadden een

prachtlocatie en een goed team. Onze

leraar Johan Zielstra, die tevens ook de

filmclub had opgericht, heeft ons goed

begeleid. We hebben de volle dag ge-

werkt aan de opnames, want we had-

den ook maar één dag. Ik deed vooral

camerawerk die dag en nog wat kleine

dingetjes voor de effecten.

Later heb ik nog meegewerkt met de

montage, wat ik een van de leukste din-

gen vind aan film, maar dan ook vooral

de effecten. Veel effecten waren niet no-

dig in deze film alleen een kleine kleur-

correctie. Film is iets waar ik altijd al mee

bezig ben geweest en ik sta net zo lief

voor als achter de camera. Alles waar

je mee bezig bent als je een film maakt

vind ik leuk. Na mijn HAVO opleiding

voltooid te hebben op het Dr. Nassau-

college Quintus in Assen ga ik Commu-

nicatiesystemen studeren in Groningen,

in de richting van multimedia. Hiermee

wil ik proberen verder te komen op het

gebied van film. Ook hoop ik dat het

UNICA filmfestival in Polen me daarmee

gaat helpen. Het is een kans die je maar

één keer in je leven krijgt en die moet je

grijpen. Ik hoop veel te leren en leuke

mensen te ontmoeten. Bovenal gewoon

een enorm leuke week mee te maken

met veel lol en gezelligheid. Nooit had ik

verwacht zo'n kans al te krijgen met het

maken van de eerste film die aan een

filmfestival mee zou doen. En nu maar

richten op het maken van een film die

het nog beter gaat doen.

De film is te bekijken op YouTube: www.

youtube.com/watch?v=5oO55kmS3kO

of zoek naar filmclub Dr. Nassau Col-

lege.

Joren Molter

Ik ben Joren Molter en ik ben 1 5 jaar

oud. Ik woon in Borgercompagnie. Toen

ik in april 2008 mee deed aan het the-

aterproject 'De Reis' waren we als jon-

geren meer gemotiveerd om een film

te maken. Omdat ik al een beetje aan

het knutselen was met het filmen en

het monteren, lag het voor de hand dat

ik de regie in handen had. Samen met

Jesse de Vries (die nu op de scenario

school aangenomen is) heb ik het ver-

haal in elkaar geknutseld. Met een spe-

lersgroep van zes jongeren zochten we

passende locaties uit. De opnames na-

men veel tijd in beslag, maar verliepen

erg leuk en vrijwel zonder problemen.

Hierna ben ik nog enkele weken bezig

geweest met het monteren en toepas-

sing van diverse special effects. Het re-

sultaat was een 30 minuten durende

film en op 21 september hadden wij in

een volle zaal de première. Daarna gin-

gen wij op tournee met de film. 'De Reis'



heeft gedraaid op het NAFF in Leeuwar-

den, we hebben met de 'Mad World vi-

deoclip' van De Reis brons gewonnen

met de Kunstbende. De film is ook ge-

draaid op NOVA NOORD. We haalden

zelfs zilver en een landelijke nominatie

binnen. Nu ben ik uitgenodigd om Ne-

derland te vertegenwoordigen op Unica

2009 in Gdansk in Polen, wat natuurlijk

helemaal te gek is! Het lijkt mij super om

andere jonge filmmakers te leren kennen

en samen met hun wat leuke filmpjes

te maken. Op het moment ben ik met

mijn derde film bezig, 'Vincent' getiteld.

Het gaat over een jongen die pleinvrees

heeft. Zijn ouders zijn op vakantie en hij

zal voor zichzelf moeten zorgen wat na-

tuurlijk niet vlekkeloos gaat. De premiè-

re moet nog gepland worden maar de

trailer is al op YouTube te vinden. Ook

heb ik met een groepje enthousiaste-

lingen uit de regio, onder hoede van de

cultuurstichting MMC een filmproduc-

tiegroep opgericht. Het is de bedoeling

om in wisselende samenstelling te wer-

ken aan verschillende films.

Kortom; het film maken ligt mij na aan

het hart. Het zou prachtig zijn om er mijn

werk van te kunnen maken. Daarom ga

ik (als ik mijn Havo heb gehaald) probe-

ren op de filmacademie te komen.

JOREN MOLTER


