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Audio-visue)e
presentatie

l>r jilmtolltcttr ''''" /11·1
/urdrrznmu<r•um

Audtu-vhuclc rnidddc:n Wt\rdcn ~tt•ed~ meer
tocgc:p.m m dt· pu:,cnt.llle \".111 IIIU'\C.l , l>1a- cn
\'ldt.-oprt1groUlliiiJ·, 1~jnrumeluk biJzonder
gt-<>chakt om op .l.lmclwuwci1Jke wijze toelichting
te geven btj een lllU\l':lle op,tclhng. I )aamJJ\l
vormt t1lm 111 ct·n mU\t'lllll .ll\ het Zuidc:rzc:cmu-.cum, d.ll rc..-c:nte sc:~dlicdeni\ tol tmdcrwcrp
heeft, ,·en bebngnjke hi,torhfhe bron Orn die:
redenen heeft het mu,eum Cl'll mede\\ erker
.t.mgctrokhn. die ;rich mc:t de tilmcollc:t:tit• en de
.ltldiO\ isudc prc\t'nt.nic be1ig houdt. 1)1[ ~c:1zocn
kunnen de bc?Ocker., van het Ouitcnmu~c:um
c:nkdc llll'UWC' .wdauvimclc: produktie' 11cn
Allcrc:cm 11,111 t•r enkele produkt1e,, dtc d~o'Cl
Uitmaken van ccn tcntoomtcllmg 7.o \t3Jt een
v1deofilm op 'llpt•l, dac wordt mgcp.l\t 111 c:c:n
tcntoomtdhng ovc:r het .lllldt·mdc: 111 Monnickcntl.lrn. In deze tc:nwon\tellmg worth c:en mdruk
gc~cvm van het '><lcaalc leven .1.111 het Zu1demde,
w;l.lrv.an de bc:wOill'f' 111 Je Vl\\t'rlj en dt• \ Î\vc:rwerlmg werkt.l.llll w.1rc:n De tilm, die llC\taJt
uit een .untal upmcuw gemonteerde .uchu~f
opnamcn, g.ut over v1werwerling en Ja.u onder
meer 11c:n up '' dke m.u11cr vi\ wordt gerookt. In
het pand AM 1 l.ll m de loop ~..~.~n d1t sc.·a7ocn een
di.tprogramnu wmdl·n vertoond :~Is ondc:rdccl
van de tcnttlOINellmg ' Mu,eum 111 de ''eigen.'.
Dt'7C: npo\IUC geeft een lx..dd \'iln de ge,chiedcni\
van het 13mtenmu\i:um v.m.tfhet moment d.u de
eerste pl.tnrlcn werden ontwakkcld. In het
diJprogr.unnl.l 1Jin.1dcr wurdcn mgega.m op de
piJnvonnmg en de 'lilmotic:', dil· :1.m dl·upbouw
v.m het Buttcnmu-c:um ten J(rond\l.lg hgt .
In de: tllmn.1l nn het 13uitc:nmu\C'um zal
wederom een doorlopend progr.unrna worden
a.mgcbo..lc:n. DnJ.I3r i\ het pn>gramnu eçhter iets
gevarieC'rdcr I:Vl'n.tl~ vong J•lJr wordt de tilm
·~rrccp door het verleden' v.1n W1m v;m dl·r
Velde dageliJkS vertoond Voor Je buncnland-;c
bezoeker' 7tJ11 rwc:e kopu:cn :IJugekocln: een
E.ngd~ en een Dum mgc\Juok~:n vcr\tc D.lJm:last
is er iedere dJg een voor~telling van een diJprogramma over de bouw vAn de mu\Cumblazcr
TX 1 1 D1t progr.tmmJ as vcrv.l:trdigd dour
Rcmdcrt Croor Bovendien zJI dit ~ca.tocn een
<~ctale filmdag worden gcorgo:ull\cerd, d1e in het
teken \t.lal van de afsluiting van de Zuadcrzee en
de inpoldering van hetlj<sclmecr, nog <teed~ een
actueel onderwerp. DaarhiJ 1.1l \\Orden geput uit
het filmarchief VOln hel .luaderzcc:mu\Cum .
Aan het filrnJrchicflalm de tockom't veel
aandacht worden bc\tced N1et allc:en z.1l «n
begin worden gc:maJkt met de: con"r"enng van
de aanwc:7Îge film~. maar de collectae nl tc:\'ens
worden uitgebreid . In de Ncderl.md-.c filmgeschiedenis hl·bbc:n vele- filmer' van nJ.lrn, zo.:al~
Wally Mullcns.jom l vem, Cer.ud Ruttcn, 4'n ook
Oert r laan~tra en lierman v.m der I lont, zich met
de Zuadcrzcc:. de .lf\lunm~ en de mpoldenng
bcz.iggchouden Slecht'l een dc:d van hun tilm~
bc:vmdt Z1Ch 111 hc:t ardHc:f".lll het lllU\4'Uill
Zowel vanun filmhl\tomch .1h vanuil wctt·n\Ch:1ppci1Jk oogpunt 1\ het v.m bdang een
vcrnmchnK van filam .IJntc leggen. dte op het
Zulderzet•gcbaed bctrckling heeft.

