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Woordje van de voorzitter
Wat gaat een jaar toch snel
voorbij. Het ene moment zit je
lekker in de zon en voordat je het
weet is het alweer winter. Tenminste we zijn aangekomen in
de wintermaanden, maar daar is
tot nu toe weinig van te merken;
vooralsnog lijkt het buiten nog
herfst. Maar we proberen het wel
met zijn allen gezellig en sfeervol
te maken in en rondom het huis,
met de versierde kerstbomen en
veel lichtjes die je overal ziet.
Tussen het genieten door wordt
er door ons allemaal hard gewerkt om de deadline te halen
voor een opdracht die we moeten doen voor de filmcursus die
we dit jaar volgen. SVU heeft
hierbij ook een viertal enthousiaste mensen uitgenodigd van de
kindervakantieweek om samen
met ons deze cursus te volgen.
Het is een interessante cursus
die gegeven wordt door een
professional op het gebied van
filmen. Regie- en cameravoering,
scenarioschrijven en eindmontage zijn een aantal onderdelen
die tijdens deze cursus voorbij
komen. Op deze manier kom
je er achter dat er stiekem veel
komt kijken bij het maken van
een “filmpje”.
Binnenkort gaat het jaaroverzicht weer verschijnen, op dit
moment worden de laatste
stukjes hiervoor gemonteerd.
Waarbij de items van de laatste
maanden zoals de WAK-week,
de avondvierdaagse, kindervakantie week, Survival run, Jeu
de boules, Hollandse middag,
Sinterklaas op het kasteel niet
zullen ontbreken.
Voor iedereen fijne feestdagen,
een goede jaarwisseling en een
mooi 2012 !
Jacqueline Michielsen,
Voorzitter SVU

SVU sluit 2011 positief af.
We moesten daarom met zijn
allen vol aan de “bak”
Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat men een beetje terug kijkt. Nou een beetje dan, maar
SVU wil vooruit kijken naar wat 2012 ons gaat brengen: De kansen en uitdagingen die het nieuwe
jaar weer aan SVU gaat bieden. Dat is waar wij als SVU naar uitkijken.
Natuurlijk willen wij als SVU DANK zeggen aan allen,
die op welke manier dan ook in 2011 hun steentje
hebben bijgedragen om de doelstelling van SVU te
ondersteunen. Wij wensen al onze medewerkers,
sponsoren, begunstigers, opdrachtgevers en u die dit
leest, dus al onze steunpilaren: GEZONDHEID, VOORSPOED en GELUK voor U en allen die u dierbaar zijn.

A votre santé à 2012
In 2009 startte SVU, onder de leiding van Wim van
Gorkum, met de voorbereidingen van de film over
Kasteel De Strijdhoef en zijn bewoners. Met veel inzet
en enthousiasme wist hij met zijn SVU-team historische feiten te achterhalen en werd een draaiboek
voor de film bedacht en geschreven. Met de inzet van
acteurs en velen kwamen vervlogen tijden tot leven.
Na vele film- en montage-uren konden we onlangs, na
eerder de “korte” DVD, ook de lange DVD-archiefversie, aangevuld met een impressie rondom de viering
van 250 jaar Kasteel de Strijdhoef, aan de kasteelheer overhandigden. Een waardevol document is
aan de archieven van Kasteel de Stijdhoef voor onze
nazaten toegevoegd. Aandacht kreeg ook 110 jaar BS
de Wichelroede, de samenwerking tussen diverse cultuurstromingen binnen Udenhout, uitgedragen tijdens
de WAKweek waarin Udenhout haar visitekaartje
méér dan afgaf.

Art-fact; Mariska van Beek,
complimenteert vakwerk van SVU!

Van 14 t/m 21 mei 2011 vond de allereerste Week
van de Amateurkunst plaats in Nederland. Art-fact
servicepunt voor amateurkunst coördineerde de
Tilburgse editie van deze week en schakelde SVU
in om een dvd-productie te maken. Hierbij kreeg
Art-fact de mogelijkheid het proces van dichtbij mee
te maken: van het eerste camerashot in de WAK tot
aan het bekijken van de eerste montage op kantoor
en van het draaien van de presentatietekstjes op
locatie tot aan de vele laatste puntjes op de ‘i’. Het
doel van de dvd was een sprekend document voor
en door amateurs. “Tijdens het intensieve proces
heeft Art-fact echte amateurs als “professionals” aan
het werk gezien. We hebben SVU leren kennen als

een ambitieuze videogroep die keihard werkt om het
beste resultaat te behalen. Ook hebben we gezien dat
1 minuut film heel wat vrijwilligersuren vraagt. Deze
inzet heeft zich dan ook vertaald in het eindresultaat:
een prachtig WAKdocument om trots op te zijn! Onze
complimenten aan Wim, Berry & het SVU-team die
deze dvd-productie tot stand hebben gebracht.” Meer
informatie over Art-fact: www.art-fact.nl
Zojuist bekend geworden;
Tilburg genomineerd voor
Beste Amateurkunstgemeente 2012
nominatie voor beleid is een groot
compliment voor amateurkunstenaars

Kunstbalie en de SVU.

Carolien aan het woord;
Met 4 leden van de scenariogroep Kindervakantieweek, konden wij ons aansluiten bij SVU. Van dit
aanbod wilden wij maar al te graag gebruik maken!
Na een gastvrije ontvangst voelden wij ons al snel
thuis en we zijn nu een drietal lessen verder. We
hadden zelf inbreng over wat wij graag wilden leren
tijdens deze cursus. Geweldig. Onze docent is Ruut
van der Beele. Hij is filmmaker en regisseur. Op de
eerste avond liet hij ons genieten van zijn werk. Zeer
interessant. De tweede les ging over het bekijken
en bespreken van de materialen ingebracht door de
cursisten zelf. De tips van Ruut waren waardevol. Een
groep koos voor het maken van een documentaire
over Udenhout, een info voor “nieuwe” bewoners over
ons mooie Unent. De “kindervakantie weekgroep”,
met versterking van Berry, gaat de legende van het
Verzonken Kasteel verfilmen. In het volgende SVU
Journaal het vervolg van onze cursus.
Wedstrijdreglement & aanmeldingsformulier - Compositiewedstrijd voor Koor
INLEIDING

Brabant Koor, Kunstbalie, Fontys Conservatorium, Koorplein Noord-Brabant en Annie Bank Edition
nodigen componisten uit een werk te schrijven voor koor (SATB). De compositie moet voor amateurzangers aansprekend zijn, en uitnodigen om meer dan eens te programmeren.
Een deskundige jury (met o.a. Kurt Bikkembergs en Daan Manneke) beoordeelt de ingezonden
werken. De meest veelbelovende composities worden genomineerd, en maximaal 6 werken worden
uitgegeven door Annie Bank Edition.

De genomineerde composities worden tijdens een openbare repetitie op 1 oktober 2011 ingestudeerd
en uitgevoerd door het Brabant Koor onder leiding van Louis Buskens. Aan het einde van deze
presentatie maakt de vakjury de winnaars bekend. De winnende componisten ontvangen een
geldbedrag. Ook is er een masterclass of coaching aan het Fontys Conservatorium te verdienen.

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Voorwaarden voor deelname:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

De wedstrijd staat open voor alle componisten.
De compositie is voor gemengd koor (SATB) a capella of met pianobegeleiding.
Divisi zijn toegestaan.
De compositie sluit qua moeilijkheidsgraad aan bij het repertoire zoals te vinden in
veelgebruikte bundels als Ars Musica IV en Chor Aktuell.
De duur van het ingezonden werk bedraagt ca. 3 minuten.
Keuze van tekst en taal is vrij.
De compositie dient origineel te zijn.
Inzenden van een reeds bestaand werk is toegestaan, mits het nog niet is
uitgegeven. Elke componist mag maximaal drie composities insturen.
De manuscripten dienen goed leesbaar te zijn.

2. Wijze van inzenden:
2.1

De inzending moet volgende gegevens bevatten:

a.

Vijf exemplaren van de compositie afgedrukt op A4 formaat. Bovenaan de eerste bladzijde
van de compositie wordt een motto vermeld (zonder enige aanduiding waaruit de identiteit van
de inzender kan blijken). Eventueel kan een korte toelichting op het werk worden
meegestuurd.
Een CD-rom met daarop de partituur als drukklare pdf-file. Het motto van de compositie staat
op de diskette of CD-rom vermeld.
Een gesloten envelop met op de buitenzijde het motto van de compositie en daarin de
volgende gegevens:
i.
volledig ingevuld aanmeldformulier
ii.
kort Curriculum Vitae
v.
een schriftelijke bevestiging dat het werk nog niet werd gepubliceerd

b.

c.

Omroep Brabant en de SVU.

Sabine doet verslag;
22 oktober: Op naar de studio
van Omroep Brabant voor een mediatraining.
Mijn eerste workshop was TV-verslaglegging, gegeven
door Jan Waalen. Het was een interessante workshop, vooral ook omdat we vrij snel in de praktijk aan
de slag gingen. Ik mocht zogenaamd de directeur van
de Efteling interviewen (een glansrol, die vervuld werd

Nieuwsbrief Stichting Videogroep Udenhout

door één van de medewerkers van Omroep
Brabant) en dit ging me boven verwachting
goed af! Jan had goede tips voor iedereen en
besteedde overal voldoende aandacht aan. Ik
ben blij dat ik voor deze workshop heb gekozen,
want de verschillende interviewtechnieken die
we hebben geleerd, kan ik goed gebruiken voor
mijn studie.
Naast deze workshop, had ik me opgegeven
voor visagie. Helaas was ik de enige deelnemer, dus deze workshop ging niet door. In ruil
daarvoor kreeg ik met enkele anderen een
uitgebreide rondleiding door het gebouw. Zo
mochten we een tijdje meekijken in de radiostudio, terwijl Hubert Mol zijn programma “Weekendmol” presenteerde. Erg leuk om hem aan het
werk te zien, geweldig hoe snel en vakkundig hij
kon omschakelen tussen presenteren en met
ons kletsen!
Daarna was er de mogelijkheid om te netwerken. Als er in het voorjaar weer een mediadag
plaatsvindt, ga ik graag weer mee. Hopelijk gaat
dan de workshop visagie wel door, want ik denk
daar erg veel van te kunnen leren!
Groetjes, Sabine

ONS UNENTSE Jaaroverzicht 2011 is uit.

SVU en Dorpsraad Udenhout presenteren voor
de derde keer een jaaroverzicht.
In dit jaaroverzicht laat de Dorpsraad zien wat
voor hen het afgelopen jaar belangrijk was: De

kunstroute, Festipet, 35 jaar Udenhoutse scouting kalender, Opening van het nieuwe Gildehuis, de Sint deed Udenhout aan, Unentse Mert
en de Kersttocht. Dit zijn zomaar een aantal
activiteiten, nieuw en herkenbaar die u op deze
DVD kunt terugzien.
De samenstellers hebben helaas keuzes moeten maken, gezien de vele activiteiten die ons
dorp kent. Om dit probleem op te lossen, heeft
SVU besloten om aan ons 3e jaaroverzicht
een EXTRA dvd toe te voegen, dus het wordt
een dubbel-dvd met een 6-tal specials van
6 à 10 minuten. Hierin komen de volgende
items voor: Impressie van Carnaval in den
Hoazenpot, de Diamanten Bruiloft van Zus en
Dré van Liempde, 110 jaar BS de Wichelroede,
Udenhout blijft WAKKer tijdens de WAKweek,
Zorgboerderij Martens, 250 jaar Kasteel de
Strijdhoef met de kasteelfeesten. Ook ziet u het
Koningsschieten van onze Udenhoutse gilden
St.Joris en St. Antonius-St. Sebastiaan. SVU
heeft een mooi en waardevol jaaroverzicht voor
u filmisch kunnen vast leggen. Bij het kijken
zult u aangenaam verrast zijn wat er allemaal
ook dit jaar weer in ons mooie dorp heeft plaats
gevonden. Het is terecht: Udenhout een dorp
om trots op te zijn.
De DVD is vanaf 6 januari 2012 te verkrijgen op
de bekende adressen; FotoGalerie Angelique,
Bibliotheek Udenhout en De Boerenbond.
Kosten ook voor het 3e jaar 10,00 euro.

Hoppenbrouwers blikt terug na
eerste jaar samenwerking SVU
Het afgelopen jaar heeft de samenwerking tussen Hoppenbrouwers en SVU al diverse
vruchten afgeworpen. Wij wilden graag meer doen met bewegend beeld, daar heeft de
SVU een flinke bijdrage aan geleverd.
SVU maakte voor ons een aantal korte films
door het jaar heen. Ze waren o.a. aanwezig bij
de ploegenpresentatie van de Tilburgse Wielerclub Pijnenburg, het zetten van de handtekening voor de nieuwbouw , de jaarlijkse barbecue, het kartevenement, het personeelsfeest en
de open dag bij Delicia.
Ook maakte SVU een promotiefilm met onze
veelbelovende leerling-monteur Bastiaan
Dank. Onlangs is hij helaas overleden bij een
auto-ongeluk. Zijn familie is dankbaar voor het
beeldmateriaal, dat wij hen ter beschikking
konden stellen.
In september van dit jaar droeg Kim Schoot
haar taak als contactpersoon voor SVU binnen
Hoppenbrouwers aan ons over. Wij zijn beiden

werkzaam als medewerker communicatie bij
Hoppenbrouwers en kunnen terugblikken op
een prima samenwerking met SVU. We kijken
dan ook uit naar volgend jaar, want er staan
wederom genoeg evenementen op de planning
die het filmen waard zijn.
Wij wensen alle leden van de SVU
fijne feestdagen!
Yolande Verdaasdonk en Claudia Grijsbach
Meer informatie over Hoppenbrouwers Elektrotechniek en het resultaat van de samenwerking
met de SVU vind je op:
www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl
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LifestyleXperience
Ad van Esch
directeur

op bezoek in Udenhout

Op zondag 1 januari besteedt het RTL4-programma LifestyleXperience aandacht aan Ad van Esch
machinale houtbewerking bv.Tijdens een korte
reportage zal Ad van Esch de fabriek tonen. De
opnames voor deze uitzending hebben op 18
oktober jl. plaatsgevonden.
10-0502 AD VK AdvEsch.indd 1

7-4-10 8:18

LifestyleXperience is iedere zondagmiddag om
14.20 uur te zien op RTL4. Bovendien wordt het
programma de zaterdag erna om 15.25 uur herhaald op RTL5. U kunt de uitzending terugkijken
op RTLXL.nl.
Het programma wordt gepresenteerd door Kevin
Brouwer, Anouk van Schie en Iris Rulkens. Zij
bespreken wekelijks diverse onderwerpen: van
recreatie- en woontips tot de nieuwste gadgets, en
van culinaire trends tot de leukste evenementen.
Wekelijks is er aandacht voor bedrijven, organisaties en stichtingen met de nadruk op hun nieuwe
producten en diensten.
Mocht u een beter beeld willen krijgen bij wat Ad
van Esch, machinale houtbewerking is en doet,
bekijk dan zondag 1 januari de uitzending van
LifestyleXperience of bezoek de website www.
advanesch.nl voor het complete productaanbod.

SVU nam deel aan de volgende workshops;
•
•
•
•

Mediatraining Omroep Brabant
Optocht TV Omroep Brabant
Verenigingendag Rabobank Hart van Brabant.
”Kunst” van de cultuurraad M.B.

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN,
BEDRIJVEN,PARTICULIEREN IETS TE VIEREN?
LAAT HET SVU WETEN EN MOGELIJK KOMT
HET IN ”ONS UNENTSE Jaaroverzicht 2012.”
Voor contact;
info@stichtingvideogroepudenhout.nl
of bel 06-30986846

SVU viert ook feest.

Op 18 augustus 2011 is geboren, ELIZE, dochter van Baukje en Sven Witlox. Sven is binnen
SVU websponsor.
Op 6 september 2011 is geboren, DAAN, zoon
van Judith en Arjan Robben. Arjan is binnen
SVU vormgever.
Wij spreken de wens uit dat ELIZE en DAAN
mogen opgroeien in een goede gezondheid.
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