WIJ NEMEN OP

GEVRAAGD

Onze filmers zijn ook erg actief geweest.
Om een greep uit hun activiteiten te doen:
Hans van den Heuvel en Thijs Lavrijsen hebben de opnames van de verbouwing van
de Vereeniging afgerond; Hans heeft ook
het Standvast-project ‘Tonder en Vulder’ in
de Dukenburg gefilmd en Thijs de vernieuwing van de Kolpingwijk.
Gerard Boeijen en Huub Hofs hebben de
veranderingen van de Waalkade gevolgd
en helemaal op film vastgelegd.
Al hun activiteiten zullen ongetwijfeld in
de toekomst te zien zijn in onze voorstellingen!

Voor onze werkzaamheden blijven wij ook
op zoek naar apparatuur. Wij zijn benieuwd
of er nog iemand een VCR-recorder uit de
N1500 serie van Philips voor ons heeft.
En wij blijven op zoek naar een viewer die
zowel dubbel-8 als super-8 films aankan.
Heeft u misschien nog een van deze apparaten en doet u daar niets meer mee?
Dan kunt u ons daar erg blij mee maken!
Neem contact met ons op via e-mail
info@snbib.nl of telefoonnummer
06-13999627.

DE SNBiB-CADEAUBON, LEUK OM TE
GEVEN EN LEUK OM TE KRIJGEN TIJDENS
DE KOMENDE FEESTDAGEN

Bent u op zoek naar een leuke en unieke
activiteit voor bijvoorbeeld uw
personeelsvereniging, ouderenbond of
wijkcentrum? Neem dan contact met
ons op over een voorstelling op locatie.

Met de SNBiB-cadeaubon geeft u een
origineel cadeau: een donateurschap voor
één jaar van de Stichting Nijmegen Blijft in
Beeld.
Onze cadeaubon kost € 15,- en is perfect
geschikt voor iemand die geïnteresseerd is
in Nijmegen en omgeving en op de hoogte
gehouden wil worden van de historische
filmbeelden uit ons rijke archief.
Wist u trouwens dat wij een van de grootste archieven van filmbeelden van ons land
hebben?
Door dit donateurschap krijgt de
ontvanger tevens twee vrijkaartjes voor
de eerstkomende filmvoorstelling in De
Vereeniging.
U kunt de bonnen bestellen via e-mail
info@snbib.nl of telefoon 06-13999627.
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Wat een geweldig succes waren onze twaalf filmvoorstellingen in de Lindenberg!
De minutieuze voorbereidingen van Ineke en Max Martin en Joost Rosendaal resulteerden in
een voorstelling van een uur, die hogelijk werd gewaardeerd door de kijkers.
Dat bleek wel uit hun reacties: ‘Geweldig!’ ‘Ontroerend!’ ‘Knap samengesteld!’ ‘Passende
muziek!’ ‘Mooi ingetogen!’ ‘Oorlog kwam nog nooit zo dichtbij!’ ‘Waardevolle toevoeging
aan de herdenking!’ ‘Bedankt!’ ‘Indrukwekkend!’
Alle twaalf voorstellingen van ‘De Bevrijding van Nijmegen in Beeld’ waren uitverkocht.
In totaal betekende dat zo’n 1750 belangstellenden. Omdat er geen plaats meer was, moesten wij zelfs een flink aantal mensen teleurstellen. Bent u een van die teleurgestelden of
vindt u het om een andere reden jammer dat u de voorstelling hebt gemist?
Wij denken erover om eenmalig een extra voorstelling te verzorgen.
Hebt u hiervoor belangstelling, geef dat dan aan ons door.
Het liefst via e-mail (info@snbib.nl).
Bij voldoende interesse informeren wij u over plaats en datum en kunt u met voorrang
plaatsen reserveren.

OOK EEN GESLAAGDE APRILVOORSTELLING

NIEUWE OUDE AANWINSTEN

GEVONDEN VOORWERPEN

FEBRUARIVOORSTELLINGEN IN DE LINDENBERG

En ook onze voorstelling in april in De
Vereeniging was een groot succes. Volle
zalen waren er zowel bij de middag- en
avondvoorstelling van ‘Uit het Arsenaal
van Nijmegen Blijft in Beeld’. In totaal betekende dat meer dan 2300 kijkers. Uit hun
reacties bleek wel dat ze ons programma
hogelijk waardeerden. Veel uitroepen van
herkenning, verbazing en bewondering bij
oude beelden van de stad en de eerste film
van Joris Ivens, uitbundig gelach tijdens
het filmpje over Vette Herman, een uit
volle borst meegezongen ‘Al mot ik krupe’,
applaus na ieder vertoond onderdeel en
een daverende applaussalvo na afloop
bewezen dat wel.
Explicateurs Marja Begheyn en Marcel
Claassen lichtten de vertoonde beelden
steeds adequaat toe. Marcel, die als enige
al vanaf de start in 1984 actief is voor onze
stichting, ontving van voorzitter Joost Rosendaal de gouden SNBiB-erespeld. Joost
noemde hem het geweten van SNBiB en
roemde zijn researchactiviteiten. In dat
kader vermeldde hij ook Marcels regelmatige bijeenkomsten met de 90+ groep, een
groepje vitale Nijmegenaren bestaande uit
Ank Rosendaal, Hanny Schoonwater en Jo
van Son die ingezet worden bij de beschrijving van de oudste films uit onze collectie.

Er is weer werk aan de winkel voor onze archiverende, documenterende en digitaliserende
vrijwilligers want we ontvingen weer het nodige nieuwe oude materiaal. Zo hebben we
een uitbreiding van films ontvangen op de collectie van E.W. Smit, het aannemersbedrijf uit
Neerbosch.

De Stichting blijft op zoek naar nieuwe oude
bewegende beelden van stad en omgeving.
Wij weten zeker dat er nog her en der
onontdekt bewegend beeldmateriaal ligt.
Bent u in de afgelopen tijd nog in uw eigen
huis op zolder, in de kelder of in de garage
oude films, video’s of dvd’s tegengekomen?

In februari verzorgen wij weer enkele voorstellingen in De Lindenberg. Onder de titel
‘Canadese winter en oranje lentezon’ vertonen we dan beelden van de winterperiode
’44-’45 en de start van operatie Veritable. Dat
is op 4 , 5 en 7 februari, en net als
‘De bevrijding van Nijmegen in beeld’ is dat
weer in de Steigerzaal.
Gelet op de ervaringen bij de afgelopen
oorlogsvoorstellingen wijzen wij u nog op de
volgende zaken:
- Voor deze voorstelling zijn er geen kaartjes
verkrijgbaar via ons, maar alleen via de Lindenberg. Er is ook geen korting voor donateurs, maar er is een eenheidsprijs voor alle
bezoekers, inclusief administratiekosten.
- Wilt u teleurstelling voorkomen, moet u
tijdig het gewenste aantal plaatsen kopen of
reserveren via de kassa van De Lindenberg.
Alleen als u die kaartjes heeft gehaald of
uitgedraaid, of als ze voor u klaarliggen bij de
kassa via een reservering, bent u verzekerd
van plaatsen.
- Kom ook op tijd! Houd ook rekening met tijd
die nodig is om een parkeerplaats te vinden
of met verkeersoverlast. In de Steigerzaal
kunt u na begin van de voorstelling niet meer
worden toegelaten. Dit geeft te veel overlast
voor de andere kijkers.

JUNIOREN GEVRAAGD VOOR DE 90+ GROEP

Hiervoor werd al melding gemaakt van
onze 90+groep. Deze groep verricht belangrijk werk bij het herkennen van oude
personen en locaties in onze stad en omgeving. Hij kan wel enige aanvulling gebruiken ‘van onderop’. Bent u nog zo’n vitale
jongere van in de 70 of 80? Meld u er dan
voor aan. Dat kan via onze e-mail, maar het
kan ook telefonisch of per brief. Adressen
vindt u in het colofon in dit Beeldschrift.

20 APRIL 2020 IN DE VEREENIGING
foto: Marcel Claassen krijgt de gouden erespeld uit handen van voorzitter Joost Rosendaal opgespeld. (Bron: Stichting Nijmegen Blijft in Beeld)

Zestig dvd’s met Nijmeegse beelden, gemaakt tijdens een stadswedstrijd in 2005,
georganiseerd door de Stichting Joris Ivens.
Jord den Hollander won de Joris Ivens award
Nijmegen met de documentaire “Stroom”
waarin beelden uit onze collectie zijn gebruikt.
Verder ook nieuwe beelden over de Zomerfeesten in de jaren ‘80 - ‘90 en een bijzonder
vakantiereisje uit het oorlogsjaar 1942 naar de
Heilig-Landstichting.

Of weet u ze nog bij familie, vrienden, kennissen of bedrijven te liggen?
Maak hen bekend met het werk van onze
Stichting zodat er geen bewegend beeldmateriaal meer verloren gaat.
Voor al uw oude films, video’s, dvd’s en tips,
kunt u contact met ons opnemen via e-mail
(info@snbib.nl ) of telefoon (06-13999627).

En dan volgt in april weer onze voorstelling in
de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging.
Dat is op een makkelijk te onthouden datum:
maandag de twintigste april 2020.
Onze vrijwilligers zijn inmiddels al druk in de
weer met de samenstelling van het programma. Voor deze voorstelling geldt natuurlijk
wel de traditionele korting voor onze donateurs. In de eerste maanden van het volgend
jaar informeren wij u er verder over, maar
noteer vast de datum in uw agenda!

