
Publieksjuryrapport 4e Regionaal Videofestival

Het onderstaande is het oordeel van het publiek dat aanwezig was op het 4e Regionaal
Videofestival in de Usva te Groningen. De cijfers en opmerkingen zijn gemiddelden en lang
niet alle bezoekers hebben hun mening gegeven.

Titel van de productie Positie Gem.
cijfer

Opmerkingen van het publiek over de vorm
en inhoud van de film

Solex 1. 8.69 + Goed camerawerk (3x). Mooie rijshots.
Spannend, thriller. Spannend begin. Veruit de
beste tot nu toe! Bizar. Grappig. Leuk (3x).
Goede decoupage, goed gebruik muziek en
sfeer. Mooie beelden, leuk verhaal (2x). (Zeer)
goede muziekkeuze (3x). Acteurs redelijk.
- Te lang (4x), kakt in na het begin, kon
strakker, soms voorspelbaar, connectie
elektriciteitmasten/simkaart/pop wel
bijeengesprokkeld en niet overtuigend.

Uit het leven van Wik
Boogman

2. 8.03 + Grappig (5x), knettermaf. Originele muziek,
goede acteur. Mooie kaders. Goede muziek,
goed geacteerd. Goede montage, mooi portret.
Verrrassend, mooie sfeershots. Goed
volgehouden, leuk bedacht. Goed script en
uitwerking.
- Te lang (4x)

Portret van een bijzondere
wijkbewoner

3. 7.98 + Goed gedaan, mooi verhaal. Goed idee.
Leuk! Interessant, geestig. Grappig en
tegelijkertijd ook innemend. Prachtig portret.
Mooi gemaakt portret. Mooie shots.
Ontroerend, grappig. Je krijgt er mooie
woorden uit, geeft erg goed weer hoe hij zich
voelt, hoe hij in het leven staat, erg interessant
persoon, niet mooier gemaakt dan het is,
prachtig, denk aan anderen (boodschap).
Ontroerend hoofdpersoon. Mooi gesprek,
confronterend, mooi neergezet portet,
herkenbaar. Zeer komisch, goed gemonteerde
docu.
- Kon technisch beter.

Het is geen cola 4. 7.86 + Top, goed gedaan, origineel. Goede acteur
(2x), leuk gedaan, humor, kwaliteit. Grappig
idee. Goed geacteerd. Leuk idee (2x), goed
uitgevoerd. Sterk. Heel leuk. Helder gefilmd.
Droog. Strak, slim en grappig. Dit had
inderdaad ooit gemaakt moeten worden.
- Geen spannend beeld.

Der Günthergang 5. 7.53 + Spreekt voor zichzelf. Soms grappig.
Grappig! (3x). Mooie beelden. Je moet er van
houden. Heel leuk. Hahaha. Mooie satire.
Insane, lachen, erg leuk. Lekker maf en



romantisch. Apart, verrassend.
- (soms) flauw (2x), soms cliché, kwaliteit
acteurs matig, rommelig. Scenario kon sterker.
Allemaal al gedaan, slecht geacteerd. Geluid
wat aanpassen aan de omgeving. Strakker
snijden.

Stoere patat 6. 7.36 + Humor (5x). Leuke spoof. Leuk. Stoere
patat. heel grappig/krachtig. Ha ha. Kort maar
krachtig (5x), geschikt. Goed uitgevoerd.
- Simpel, kort, eenvoudig.

Tjikz and Trikz 7. 7.28 Grappig (6x), super. Leuk itempje voor TV.
Wel ok. Grappig. Flitsend. Leuk. Kort maar
krachtig.
- Jammer van de beeldkwaliteit.

Jolien 8. 7.22 Gewoon lekker. Muziek, plot super. Leuk
filmpje (2x).Grappig (4x). Ontroerend. Goede
decoupage. Kort maar krachtig. Sterk eindshot.
Leuk verhaal, goed in beeld gebracht. Vlot,
pakkend en humor. Geinige vormgeving van
het nummer.
- Geluid slecht. Oppervlakkig verhaal
Beeldkwaliteit niet overal goed, nacht-dag
continuiteit ach ja. Foutjes/ technische
gebreken.

Hetze 9. 6.80 + Goed. Goed plot, spannend. Spannend begin,
gave effecten (2x). Coole horror. Ga zo door.
Mooi. Wel grappige referenties. Echt heel
spannend (o.a. door de montage).
- Net niet top. Kwaliteit minder, wel veel
clichés en een beetje een sisser op het einde.
Te lang, slecht beeld, onduidelijk. Jammer
van het non-acteren. Twee afzonderlijke delen
die niet goed op elkaar aansluiten.

Dog in Need 10. 6.78 + Grappige bandregistratie, Techniek film top,
Lekker rocken. Flitsend mooi camerawerk.
Goed gemaakt. Beter dan Noordclips. Goede
opzet, mooi gedaan. Goede creatieve low
budget clip, goed de beperkingen gebruikt in
de stijl. Originele clip. Pakkend en fijn veel
snelheid. Perfecte combinatie van beeld en
geluid, perfecte shotwisselingen.
- Waar is het verhaal? Idee?!

WySiWyG
Noordpolderzijl

11. 6.31 + Mooi beeld. Mooie shots. Eenvoudig, maar
leuk idee. Poetisch, mooi beeld, beeldende
kunst zonder inhoud. Kort maar krachtig.
Mooi beeld, mooi idee. Knap gemaakt, beeld
is mooi rustig.
- Saai, wat is het verhaal? Waarom?

Groninger Welvaart 12. 5.88 Mooie reportage. Levensecht, leuke muziek,
Goed gefilmd. Mooie beelden. Mooi. Sfeervol.



Goede beelden.
- Saai (3x). Makkelijk. Langdradig, weinig
structuur, meer sfeerimpressie. Geen lijn, geen
verhaal. Geen filmpje. Er miste een voice over.
Geen duidelijke opbouw, veel van hetzelfde.
Kwaliteit minder. Onscherpe beelden.

Lethe 13. 5.45 + Origineel, goede muziek. Leuk op de
muziek. Leuke muziek (2x), mooi landschap.
Mooie landschappen. Apart, goed op maat
gemonteerd.
- Waarom? Beetje lang, maar wat wil de
maker precies zeggen? Saai. Geen opbouw,
montage en muziek kon beter. Te willekeurig
samenraapsel. Traag en zinloos. Te lang. Saai.

Fabelhaft 14. 5.36 + Bijzonder, verrassend. Goede actrice. Leuk
idee. Heftig, mooie vormgeving, dieren die tot
leven komen en weer dood. Mooi huilshot,
Wel geinig. Het idee spreekt me aan. Trage
beelden pasten perfect.
- Waarom? Effects minder goed. Volkomen
smakeloos. Idee niet goed uitgewerkt. Te diep.
Te veel tekst in beeld. Uitwerking te
raadselachtig. Ranzig, vaag. Poor excuse for
blowing up dead things.

Goodbye Cruel World 15. 5.35 + Grappig. Leuk idee. Mooie eindzin. Grappig
thema.
Vaag hoor die mannen.
- Het mist iets, weet ook niet wat. Beetje
plotselinge shotwissels. Meer verwacht. Vaag
idee. Verhaal is niet zo goed te plaatsen.
Slecht. Idee niet goed uitgewerkt.

Balloony 16. 5.27 Mooi gefilmd. Mooi beeld. Goede timing.
Leuk in zijn eenvoud. Leuk idee. Kort. Maf.
Huh, wel verrassend.
Ballon in een kerk, meerdere zelfs.
- (Beetje) saai (2x), Flauw. Nee. Vaag idee.

Non-conformisme IV 17. 5.07 + Cult, begint sterk. Mooie beelden, Mooi dat
bos. Verstikkend, dus wel in thema,
Gestructureerde chaos,
- Waarom? Zal wel artistiek zijn. Te lang
(2x). Zakt in na het begin. Er ontbreekt een
samenbindende lijn. Te veel, te verstikkend.
Rommelig, benodigd een handleiding.
Doelloos. Te plotselinge muziekwisseling, te
onduidelijk einde. Complete waanzin,
volkomen zinloos. Weinig reflexie. Beetje
shaky camera (3x). Totaal geen opbouw.

Fenixed 18. 4.20 + Fietsje leuk gevonden (2x). Idee leuk (2x),
Vogels mooi gefilmd.
-Te lang (6x) Te lang teveel hetzelfde.



Buitengewoon saai. Slecht gefilmd (2x),
kwaliteit slecht (3x), Montage slecht.
Afwerking matig. Te vaak shots tussendoor
zonder duidelijke betekenis om shotwissels te
maskeren. Te vaag en rommelig.
Het ontgaat me waat het over gaat (4x). Slecht
verhaal. Boodschap?

Onderzoek Essen 19. 4.19 + Grappige uitspraken. Mooi gefilmd, grappig
(2x), goed idee. Leuke interviews. Leuk
gefilmd, goed item. Fietstestje erg leuk. Leuk
contact met bewoners. Vlot en vrolijk. Leuk in
beeld gebracht, zijn er nog huizen te koop?
Leuke fietstocht. Grappig vormgegeven
documentaire, tegenstellingen goed duidelijk.
- Had meer in gezeten. Waarom? Abrupt
einde. Waarom geen aftiteling. Kleuren nog
nabewerking nodig.


