
UNICR door de ogen
van de jeugd

Gisteravond ben ik teruggekomen uit Luxemburg, waar dit

jaar het wereldwijde amateurfilmfestival UNICA plaatsvond.

Naast het uitgebreide filmprogramma dat elk jaar vertoond

wordt, was er dit jaar een speciaal Youth in Action-program-

ma. Een programma voor jeugdige filmmakers van over de

hele wereld. Ik had samen met drie andere Nederlandse film-

makers van mijn leeftijd de eer om ons land te vertegenwoor-

digen.

Nadat Georges Fondeur (president van UNICA) ons wel-

kom heette en wij de openingsceremonie en het openings-

banket hadden bijgewoond, werd het tijd voor de jeugdigen

om naar Eisenborn te gaan. Een klein dorpje in de buurt van

Luxemburg-stad. Al snel bleek dat Patrick, Joren, Els (de an-

dere Nederlanders) en ik veel interesses deelden. Het duur-

de echter niet lang voordat ik me realiseerde dat iedereen

veel met elkaar gemeen had. Dezelfde alternatieve filmsmaak

uiteraard, maar ook qua muziek konden we met elkaar pra-

ten. Gedurende de hele week hebben we workshops mo-

gen volgen van Luxemburgse filmmakers. Ik heb ontzettend

veel geleerd op het gebied van script writing, montage, licht

en apparatuur. Ook kregen wij het genoegen om Jan Baca,

die na deze UNICA twintig gouden medailles op zijn naam

heeft staan, in het hostel te mogen ontvangen. Het woord

'inspirerend' was op die avond zeker op zijn plaats. Allemaal

leuk en aardig, maar deze week draaide uiteindelijk om maar

één ding: met elkaar films maken. We werden in internatio-

nale groepjes opgedeeld en kregen de opdracht om een film

te maken die tijdens de slotceremonie vertoond zou wor-

den. Na het maken van een niet-zo-strikte taakverdeling gin-

gen we aan de slag met het schrijven van een verhaal, het

schieten van materiaal op de meest ontoegankelijke plek-

ken en het monteren daarvan. Na drie dagen hard werken

hadden we allemaal vier korte films gemaakt waar we erg

trots op mogen zijn. Ook de UNICA-bezoekers waren erg te

spreken over de resultaten. De film waar ik aan mee heb ge-

werkt, 'How May l Help You?', is inmiddels online te vinden

op http://vimeo.com/28258642. Dus gaat dat zien!

De filmpjes die er gemaakt zijn duren hooguit twee minuten

en zijn te vinden op youtube.

Love Money: www.youtube.com/watch?v=FIGd_pB8KNg

Don't let banks die: www.youtube.com/watch?v=nLidxHK7

_3g&feature=mfu_in_order&list=UL

How may l help you?: www.youtube.com/watch?v=q8kF

apnUBzO

Zebra: www.youtube.com/watch?v=YR_VLtEjOsQ

Wat filmkennis en een hele berg nieuwe vrienden rijker, zal ik

met veel plezier terugkijken op de afgelopen week. Volgend

jaar is het UNICA-festival in Bulgarije, in de stad Roese. Ze-

ker weten dat ik daar dan weer te vinden ben!
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