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Nordisk Film
Husk det er sidste chance for tilmelding på torsdag, hvis du vil med til
Nordisk Film den 10. november.
Du kan også sende mig en mail: mailto:oernboell@privat.dk
Turen er gratis – Klubben betaler.

Jyllandsstævnet 2012
Søndag løb Jyllandsstævnet af stablen, i år var det Århus Videoklub
der stod for arrangementet. 60 videoamatører fra klubberne i
Jylland og Fyn var samlet i klubbens lokaler midt i Århus.
I år deltog 25. film i konkurrencen med en samlet spilletid på to
timer og tredive minutter, så det var en ordentlig mundfuld at
komme igennem. Heldigvis var der indlagt pauser og en frokost
med kinesermad mellem filmene.
De 25. film var i år blevet bedømt af tre dommere fra Roskilde
Videoamatør Klub.
Vi deltog selv med tre film: Kirkeprojektet i Randers Nordre Provsti
af Hans Hundborg og Poul Erik Andersen,
White board af Flemming Ørnbøll,
og vores klubfilm: En helt almindelig klubaften.
Efter filmene var der kaffebord, og derefter blev det afsløret hvem
der skulle præmieres i år.
Poul Erik og Hans fik et flot diplom for filmen om kirkeprojektet.
Horsens løb med det andet diplom med en film om dronningens
besøg på Anholt.
3. pladsen gik ligeledes til Horsens med en film om fiskere.
2. pladsen og publikumspræmien gik til Odense med en flot
naturfilm.
Og 1. pladsen gik velfortjent til Flemming med filmen White board,
en film vi i klubben har set, men nu i en ny genindspilning.
Et stort tillykke til Flemming for den flotte film .
(Der var ingen præmie eller diplom til vores klubfilm)
Husk at vi på torsdag har sat aftenen af til at se de bedste af
konkurrencefilmene.
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Jørgen
Du kan se vinderen ved at klikke her.
Klik her for at se klubfilmen.
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Hvis du ikke ønsker at modtage flere nyhedsbreve, kan du afmelde det her: Afmeld•
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