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Van burgercomité tot filmgigant
Een bewogen Nijmeegse geschiedenis in filmbeelden

In 2009 is het 25 jaar geleden dat drie Nijmegenaren in
hart en nieren de koppen bij elkaar staken om het
filmische erfgoed van de oudste stad van Nederland van
de ondergang te redden. Ab Uijen, Nol Smits en David
Mulder richten een stichting op om films over de geschiedenis van Nijmegen te verzamelen. Wat begon als
een sympathieke actie om polygoonjournaals over
Nijmegen aan te kopen, resulteert nu - 25 jaar later - in
grootte de derde collectie particuliere films in
Nederland. Nijmegen Blijft in Beeld (NBiB) beheert
1025 films met een totale lengte van meer dan 68
kilometer!
Nijmegen Blijft in Beeld is jarig en pakt daarom extra uit. We
openen ons 25-jarig bestaan met een feestelijke voorstelling in
Concertgebouw “De Vereeniging”. Aan de achterzijde van dit
Beeldschrift vertellen wij u welke verrassing u dit jaar nog meer
te wachten staat.
Voorjaarsvoorstelling
Op maandag 20 en dinsdag 21 april passeren Nijmeegse
hoogte- en dieptepunten uit de twintigste eeuw de revue in
concertgebouw de Vereeniging.
Bij de ingang krijgt u een uitgebreide beschrijving van de films
die wij vertonen maar we zullen u een korte omschrijving nu
niet onthouden:

Voor de pauze gaan we vanaf 1944 terug naar het verre
verleden: Films over het bombardement in 1944, de strenge
winter van 1939-1940, viering van 700 jaar Middeleeuwse
stadsrechten in 1930 en de oudste film uit de collectie: Koningin
Wilhelmina bezoekt Nijmegen, uit 1912.
Na de pauze gaan we langzamerhand naar de tijd van nu.
We bezoeken onder meer de Gouverneursbuurt.Dit woonwijkje
werd kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en heeft amper
twintig jaar bestaan. De wijk lag ingeklemd tussen de Groenewoudseweg, de Driehuizerweg (voorheen Heyendaalseweg) en de
spoorlijn van Nijmegen naar Venlo Vervolgens nemen wij u mee
naar het Neboklooster met niet eerder vertoonde beelden van het
vroegere kleinseminarie en beelden van nu. Pater Rubbens is te
zien in de film “Onder de toren” uit 1958 die vanavond eveneens
haar première beleeft. Deze film is gemaakt door een werkgroep
van de filmclub “meer licht”.
Een bewogen periode in de naoorlogse jaren was de tijd van de
Piersonrellen. Ook dat kunt u in onze voorjaarsvoorstelling zien.
En wat dacht u van een blik op Eddie?
Wij zien u graag bij onze voorjaarsvoorstelling.
Vrijwilligers gevraagd
Nijmegen Blijft in Beeld zoekt vrijwilligers voor de werkgroepen
publiciteit, acquisitie en film. Heeft u zin met een groep
enthousiaste vrijwilligers aan de slag te gaan. Heeft u ervaring,
interesse en tijd neem dan contact op met onze secretaris Marc
Theeuwes 06 20981478 (buiten kantooruren)

Voorstelling Maandag 20 en dinsdag 21 april van 20.00 - 22.30 uur, dinsdag ook van 14.00 - 16.30 uur.
Locatie Grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. De zaal is 45 minuten voor aanvang van de voorstelling geopend.
Entreekaarten Donateurs kunnen twee gratis entreekaarten afhalen vanaf maandag 30 maart 2008. Dit kan ook tijdens de periode
van de vrije verkoop (zolang de voorraad strekt).
Niet-donateurs kunnen vanaf donderdag 9 april tot en met dinsdag 21 april de resterende entreekaarten kopen
(zolang de voorraad strekt). Toegangsprijs: € 5,00

Kaartverkoop Kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Open Huis in de Stadswinkel, Mariënburg 75, eerste verdieping (lift aanwezig)
tel: (024) 329 24 08.

Openingstijden:

Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
Dinsdag van 9.00 - 12.30 uur en donderdag van 9.00 - 20.00 uur
Voor de middagvoorstelling kunt u entreekaarten ook kopen op dinsdag 21 april vanaf 13.15 uur bij de ingang van
Concertgebouw De Vereeniging.

Rolstoel Komt u met rolstoel? Wilt u dat dan bij het afhalen van de kaarten laten weten? Wij zorgen dan voor een goede plek.
Vragen Heeft u vragen over de voorstellingen? Bel dan met: met 06 20981478 (buiten kantooruren)
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Kinderen op bevroren Waal
1939/1940

Het hele jaar feest
Wie jarig is trakteert! Gedurende het hele jubileumjaar zijn er
daarom in de hele stad speciale voorstellingen met historisch
beeldmateriaal over Nijmegen. Iedere voorstelling is in een
andere wijk en heeft een eigen thema.
In dit Beeldschrift lichten wij een tipje van de sluier op.
Maandag 8 juni 2009 in het Triavium
Het thema van deze avond is vooral gericht op Dukenburg en
water. U ziet onder meer een film van de opening van het
Maas-Waalkanaal, de bouw van Groot Dukenburg en een
zwartwit film uit 1942 over het Land van Maas en Waal.
Maandag 31 augustus 2009 in de Lammerszaal van het
UMC St Radboud
Deze avond staat in het teken van het academisch ziekenhuis
en gezondheid. Zo vertoont NBiB beelden van de opening van
het UMC in 1956, en van de brand in het ziekenhuis eind jaren
50. Maar ook het bezoek van Koningin Juliana in 1959 is op film
vastgelegd.
Maandag 14 september 2009 in de Stevenskerk
In deze week voorafgaand aan de 65e herdenking van de Operatie Market Garden staat de voorstelling natuurlijk in het teken
van oorlog en bevrijding.

Maandag 12 oktober 2009 in het Witte Huis te Lent
Onder het thema “Lent en de Waal” zijn er oude films te zien
over de veerpont Zeldenrust,de bouw van de Waalbrug en de
opening ervan door Koningin Wilhelmina. Ook vertoont NBiB
de film “Hoe het reilde en zeilde in Lent”.
Maandag 9 november 2009 in de Eendracht (NEC)
In de Goffert is de rode draad natuurlijk sport, de Goffert en
Hatert. Heel bijzonder zijn de beelden uit 1928 van NEC, maar
ook de film over 40 jaar Vierdaagse is een must voor iedere
Nijmegenaar. Verder natuurlijk films over de aanleg en de
opening van het stadspark (de Bloedkuul).
Maandag 23 november 2009 in de Lindenberg
In deze laatste jubileumvoorstelling neemt NBiB u mee terug
naar de beginjaren van de stichting. In 1984 heeft NBiB hier
de eerste voorstelling voor haar donateurs gegeven.
Informatie en kaartverkoop voor de voorstellingen:
In 2009 zullen wij via onze website en de lokale media bekendmaken waar en wanneer kaarten voor de jubileumvoorstellingen te koop zijn. Voor de prijs hoeft u het niet te laten,
die bedraagt slechts € 2,50. Dat geldt voor donateurs en voor
niet-donateurs. Voor de kaarten voor de voorjaarsvoorstelling
zie voorzijde van dit beeldschrift.

tekst en lay-out
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