
HET AMATEUR

FILM-FESTIVAL 1960

TE DEN BOSCH

Met de opwekking ,Vrijwil-
ligers vóór' besloot Ir. W.
Brusse een prettig verslag
over het amateur-festival te
Carcassone in het september-
nummer van vorig jaar. Het
was kort daarna, dat de heer
Bruens, voortvarende direk-
teur van de V.V.V. in 's Her-
togenbosch mij de vraag stel-
de of het nu niet mogelijk
was om het amateur-filmen
dichter bij het publiek te
brengen. Ik las, zo zei de
heer Bruens, dat jullie on-
langs nog in Maastricht een
Zuidelijke bijeenkomst heb-
ben gehouden en ik weet, dat
er elk jaar een congres met
een daaraan verbonden wed-
strijd wordt gehouden, maar
ik zelf en wellicht nog vele
anderen zouden wel eens wil-
len zien, wat voor films er
door de amateurs worden ge-
maakt. Een uitnodiging om

dan maar eens een BOFA-
clubavond te komen mee-
maken was wel het eenvou-
digste wat gedaan kon wor-
den en zo zaten wij dan de
vraag van de heer Bruens op
een december-avond te be-
spreken toen één van de le-
den het artikel van Ir. Brusse
produceerde. Waarom, zo
was de vraag, zouden wij in
's Hertogenbosch de kat niet
eens de bel aanbinden en
trachten een amateur-festival
te organiseren? Een comité
om dit plan eens nader te
bezien was gauw gevormd
en nu wij inmiddels in het
stadium zijn gekomen ,dat
de beslissing gevallen is om
begin mei 1960 een amateur-
festival in 's Hertogenbosch te
houden vinden wij ook het
tijdstip aangebroken om in
grote trekken onze plannen
in ruimere kring bekend-
heid te geven.
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Dit is dan de bedoeling! Het
onderwerp, waaraan het (eer-
ste) festival wordt gewijd is
,De mens op reis'. Het zijn
dus de vacantiefilms, die er
voor in aanmerking komen,
'n idee dat hartelijk begroet is
door instanties, die bij vacan-
tie-reizen belangen hebben,
en die hun instemming heb-



ben laten blijken door het be-
schikbaar stellen van prijzen
in de vorm van buitenlandse
reizen. Verder stellen wij ons
voor het programma zo in te
delen, dat er gelegenheid is
om aan de hand van een
te verstrekken scenario een
filmpje te maken van 's Her-
togenbosch en omgeving in
het kader waarvan er in de
stad bepaalde evenementen
zullen plaats vinden, die zich
voor filmen lenen. Het pu-
bliek wordt dan bij het fil-
men betrokken door de ge-
legenheid bij het filmen aan-
wezig te zijn, eventueel te
figureren en door het toe-
gang te geven tot de film-
vertoningen. Voor de handel
zou er gelegenheid moeten
zijn om met apparatuur en
accessoires te demonstreren.
Een volledig programma met
tijdstippen en juiste data is
er in dit stadium nog niet,
dit laat zich begrijpen. De be-
doeling van dit artikel is dan
ook slechts Ir. Brusse te la-
ten weten, dat zijn suggestie
is verstaan en om smalfil-
mers met vacantieplannen te
animeren om op dit vacantie-
filmpje extra hun best te
doen, er zou immers wel eens
een gratis vacantie-reis uit
kunnen volgen.
Er wordt in 's Hertogenbosch
door het inmiddels wat uit-
gebreide comité ernstig ge-
werkt aan details en Ir.
Brusse, in wien wij gemaks-
halve de NOVA personifi-
ëren, kan ons, hetzij letterlijk
of figuurlijk om raad en bij-
stand aan de bel verwachten.
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