
                                  Filmmesterskab med kvalitet

Mesterskabets vindere - fra venstre Bjarne E. Nielsen, Horsens Videoklub, som fik andenpræmie for
filmen ”Vejle”, Palle Hansen, Århus Video&fotoklub, som med filmen ”Blå klovn” vandt, samt 
aarhusianske Jan Omøe og Harald Thisgaard, som sammen med Kristian Pedersen stod for filmen 
”Guldbæk Vingård”, der vandt tredjepræmie. Privatfoto

Horsens Videoklub vært for det årlige Jyllandstævne
HORSENS - Høj kvalitet prægede de 25 film, som var i spil, da Horsens Videoklub i søndags stod 
for det årlige Jyllandsstævne for videoamatører.

Deltagerne kommer fra de fem store jysk-fynske videoklubber. Ca. 40 var sammen med tre erfarne 
dommere fra Roskilde mødt op og fik en vellykket dag.

- Vinderfilmen må nok siges at være lidt i særklasse, siger Bjarne Madsen fra Horsens Videopklub 
og taler om ”en helt fantastisk flot og rørende fortælling”.

Filmen ”Blå klovn”, produceret af Palle Hansen fra Aarhus Video&fotoklub, følger klovnens besøg 
hos demente beboere på lokalcenter Fuglebakken i Aarhus. Dommerne begrundede deres beslutning
med, at ”filmen leder os nænsomt gennem et ømt kapitel i vores liv og efterlader os med tårer i 
øjnene”.

At denne film suverænt vandt afstemningen blandt publikum og dermed publikumspræmien, viser 
også lidt om kvaliteten.

Bjarne E. Nielsen fra Horsens Videoklub fik andenpræmie for filmen ”Vejle”, som præsenterer 
Vejle og omegn på en flot og flydende måde med masser af informationer om stort og småt i Vejle 
kommune.



- Til denne film var også anvendt drone til en del optagelser, og det giver jo et rigtig fint overblik. 
Så det er en film, som kan sælge Vejle by til enhver turist, mener Bjarne Madsen.

Tredje-præmien gik også til Århus Video&fotoklub og de tre medlemmer Jan Omøe, Kristian 
Pedersen og Harald Thisgaard. De har som et fælles projekt fulgt årets gang på Guldbæk Vingård og
fortæller i deres film om vinhøst og -produktion.

- En meget informativ film, krydret med interwievs og masser af nærbilleder, ledsaget af en god 
lydkvalitet trods vanskelige forhold under optagelserne, lyder Bjarne Madsens karakteristik.


