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Woordje van de voorzitter.

44 jaar SKU , SVU was erbij.

Hallo ik ben Wim van Gorkum en
sinds 1 februari voorzitter van SVU.
Mijn hobby is al heel erg lang
fotografie en filmen/video, ook heb ik
een aantal jaren voor een lokale
omroep gewerkt.

In 2015 bestond de Stichting Carnaval Udenhout 44 jaar. 11 is voor
carnavalsvierders een feestelijk getal dus 4x11 is dat dus zeker. SKU had daarom
rond carnaval een aantal extra activiteiten georganiseerd en SVU was daar
natuurlijk bij om dit vast te leggen.

Al sinds het begin ben ik betrokken bij
SVU om al het mooie wat ons dorp te
bieden heeft vast te leggen.
Meer dan vijf jaar hebben we jaarlijks
een jaaroverzicht gemaakt en daar
zijn we nu mee gestopt.
Daarvoor in de plaats komt het
Unents Venster dat is een dubbel
DVD waarin we dieper ingaan op een
aantal zaken.
Ook krijgen daar verenigingen de kans
zich te presenteren en iets te
vertellen over wat zij te bieden
hebben en hoe ze zijn ontstaan en
wat de toekomst plannen zijn. Ook
wij als SVU gaan een aantal
onderwerpen verder uitdiepen.
Maar natuurlijk ook actuele
gebeurtenissen gaan we vast leggen
in items van 5 minuten, daarbij
maken wij jaarlijks een keuze uit een
tiental gebeurtenissen die we de
moeite waard vinden.
Dit Unents Venster is een van onze
kernactiviteiten, ook dit is een
opdracht die mede vanuit de
dorpsraad zal worden gerealiseerd.
Verder maken we videofilms die
passen binnen onze doelstellingen en
passen binnen ons tijdspad en onze
mogelijkheden. Dit is nog maar een
kleine greep van waar we mee bezig
zijn. Natuurlijk kunnen we mensen
gebruiken die ook hun hobby meer
naar buiten willen brengen en deze
met ons willen delen, ze zijn bij ons
van harte welkom.

Wim van Gorkum

We filmden op 24 Januari de receptie t.g.v. het 44 jarig bestaan in 't Plein en op dezelfde
locatie de kindermiddag (altijd een dankbare filmobject) met o.a clown Toedeloe van de
gulle lach , knutselen en spelletjes.
De dag daarna werd door ons gefilmd tijdens het Broederfeest. Tijdens deze
bijeenkomst wordt jaarlijks een persoon gekozen die zich bijzonder heeft
ingezet voor de Udenhoutse gemeenschap en deze keer viel deze eer te
beurt aan Frie van Eijck. Hij werd met veel ceremonieel opgenomen in de
orde van de “ Udenhoutse Broeder “.
Ook tijdens de carnavalsdagen waren we als SVU actief door op Zondag de optocht te
filmen en op Maandag de boerenbruiloft. Al met al hebben we zo'n 1,5 uur filmbeelden
van deze activiteiten en hieruit wordt een 10 min. item samengesteld. Dat zal worden
opgenomen op een DVD met andere items van belangrijke gebeurtenissen in 2015. Deze
DVD zal op het eind van het jaar o.a. aan de Dorpsraad worden aangeboden.

Sounds of Liberty
Wederom hebben we een opdracht gekregen van het
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia om hun
bevrijdingsconcert “Sounds of Liberty “ in de concertzaal
van Tilburg te filmen. Naast het Tilburgs mannenkoor
traden daar ook op het Venray's mannenkoor en de Philips
Harmonie en verder de sopraan Laetitia Gerards. Van uit
verschillende cameraposities

Jeugd Talent Plein
Ook Andantino heeft een beroep op ons gedaan
om het door hen georganiseerde jeugd Talenten
Plein te filmen. Dat was een
geweldige happening waar
de jonge talenten in een
volle zaal hun kunnen
vertoonde, naast een
certificaat ontvingen alle
deelnemers een DVD van
het gezamenlijke optreden.
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SAS project
In het voorjaar van 2015 werd SVU benaderd door kunstenares Saskia van Haeren
uit onze gemeente met de vraag of SVU haar kunst object in wording wilde filmen
tijdens zijn voortgang. Het leek SVU een leuk project en ook een interessant
onderwerp om op te nemen op de verzamel DVD van 2015.

Het kunstobject, in opdracht van de gemeente Tilburg , zou door deze worden
aangeboden aan de bewoners van Udenhout als dank voor hun geduld tijdens de
reconstructie van de 4 hoofdstraten van Udenhout.
Zij benaderde Saskia met de vraag of ze met haar concept “ Teak a seat “ de verhalen van
het dorp tot leven kon brengen. Zij liet kinderen van de basisschool “Wichelroede “
ouderen interviewen over het dorp van vroeger, maakte daar studio opnamen van en
drukte met kinderen linoleumsneden over symbolen van het dorp die zij uit de verhalen
oppakten. Vijf van die linosneden zijn inmiddels als zetels neergedwarreld op een sokkel
en geplaatst op De Spitse Hoek. In de sokkel zijn de vraaggesprekken van de kinderen met
de ouderen, in verkorte weergave, op een geluidsdrager gemonteerd.
Door een druk op een knop kan de voorbijganger er naar luisteren.
Het gehele proces van wording is door SVU vastgelegd op film en daarvoor werd o.a.
gefilmd bij basisschool “De Wichelroede “, v.d. Bersselaar en op verschillende
straatlocaties in Udenhout. De film is vertoond tijdens de officiële overdracht op 25 Maart
van het kunstobject in 't Centrum en draaide gedurende geruime tijd in de etalage van
Hoppenbrouwers techniek.

De Mussenacker
Een opdracht van basisschool de Mussenacker. Die voor het afscheid van groep 8 nu
eens geen musical gingen doen maar een video hebben gemaakt van wat ze zoal in dit
laatste leerjaar mee hebben gemaakt op school. Ze gaan dit vastleggen met een i-pad
en gaan dit zelf tot bepaalde items monteren. Ze hebben SVU daarbij om advies
gevraagd om dit tot een goed eind te brengen, ook zijn we ze behulpzaam geweest bij
het monteren en het branden op een DVD.

Even voorstellen: Wytse Vonk.
Ik ben Wytse Vonk, het niewste en
tevens jongste lid van videogroep
Udenhout. Ik ben een enthousiaste
beginnende filmmaker en koos voor
SVU om ervaring op te doen met het
maken van documentaires, verslagen
van activiteiten en dergelijke.
Ik ben begonnen met het maken van
filmpjes nadat ik een kort filmpje voor
het vak Frans moest maken. Het
moest een kookvideo zijn en ik heb
toen samen met een vriend een
filmpje gemaakt over het maken van
een pizza. Ik vond het zo leuk dat ik
ben doorgegaan. Ik heb op YouTube
uitlegvideo’s gekeken met uitleg over
special effects, het maken van
nepgeweren. Kanalen zoals Indy
Mogul zijn een super grote
inspiratiebron geweest voor mij.
Ik ben toen gewoon op pad gegaan
met een heel klein fotocameraatje
waar ook een filmfunctie op zat om
mijn eerste filmpjes te gaan maken.
Later leerde ik ook met programma’s
omgaan waar je bijvoorbeeld
animaties mee kunt maken. Ik had
echter niet echt opdrachten en dus
sloot ik me aan bij videogroep
Udenhout. Het is een gezellig clubje
waar ik veel van heb geleerd. Ik heb
mijn eerste opdracht zelfs al
afgerond: namelijk het promofilmpje
voor het jeugd- talentenplein van
Andantino.
Wil je meer zien van wat ik maak of
wat ik gemaakt heb? Zoek dan eens
op YouTube naar Wytse Vonk.

400e medewerker bij Hoppenbrouwers
Deze weken starten er 52 nieuwe collega's waarvan 22 BBL-leerlingen (E en W
installaties) en 19 stagiaires bij Hoppenbrouwers. Ze bereiken hiermee een mooie
mijlpaal en dit moest gevierd worden. Ze zien de jeugd als hun toekomst en investeren
hier dan ook graag in. Ze zien stagiaires en leerlingen als volwaardige collega's waarin ze
meewerken in de organisatie of zelfstandig opdrachten uitvoeren.

Ben jij op zoek naar een leuke baan, BBL-traject of stageplaats?
Door de groei van ons bedrijf zijn ze op zoek naar BBL-leerlingen, stagiaires,
afstudeerders en nieuwe collega's. Interesse? Kom dan naar onze banenavond op 7
december 2015.
www.StichtingVideogroepUdenhout.nl
Van Heeswijkstraat 80
5071 CW Udenhout
013-5111677 of 06-12403216
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