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Nieuwsbrief #3: Storm, steltlopers en spycams
In de nazomer is het filmteam druk met het filmen van bijzondere
natuurfenomenen in de Waddenzee. In augustus heeft het filmteam een week
opnames gemaakt op Rottumeroog. In die week vertoeven er de hoogste
aantallen steltlopers en bij hoog water heeft het team unieke beelden gemaakt
van het zwermen van vele 1000-en kanoetstrandlopers en bonte strandlopers.
De crew van #wadfilm
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Het team probeerde met kleine spy cam’s opnamen te maken van tussen de vogels; dit
mislukte jammerlijk omdat het water net even iets hoger kwam dan was voorspeld… dit
kostte een cameraset het leven….

Filmen op het wad met opkomend water.. het was een leuk idee en levert mooi beeld
tot het moment dat...

Live vanuit de storm
Tijdens de eerste flinke storm dit najaar op
13 september was ik aan de wadkust om
steltlopers te filmen. Met een windkracht 6
waren de vogels uiteindelijk niet de enigen
die gebruik maakten van de
hoogwatervluchtplaats. Op facebook was ik
live ter plaatse. Bekijk hier het filmpje en
volg ons voor meer live updates tijdens tij
en ontij!

Filmgroet Ruben Smit
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Ook is het filmteam drukdoende om langs de Friese wadkust beeld te maken van de grote
zwermen steltlopers. Wederom bij hoog tij en bij voorkeur bij springtij is het team ter
plaatse om het ‘wolken’ van de steltlopers te filmen. Naast de steltlopers was het team ter
plaatse om de eiland dynamiek in beeld te brengen. Werkelijk on-Nederlandse beelden zijn
gemaakt van het enige echte spontane waddeneilandje Zuiderduin.

Volgens regisseur Ruben Smit: “Zonder twijfel de meest bijzondere en pure plek die ik in het
Nederlandse Waddengebied heb aangetroffen. Zelfs zo puur dat ik me bezwaard voelde om
het eiland te betreden. Het voelde als een groot voorrecht om hier te kunnen filmen”

Soundtrack op Spotify
Sofia Dragt is één van de muzikanten voor #wadfilm. Zij maakte ook de
prachtige muziek bij onze documentaire Schatkamer van de Veluwe.
Beluister hier alvast een voorproefje.
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Maar ook onderwater staat het team niet stil. Zo zijn er veel beelden gemaakt van krabben
en mosselen en staat een hele bijzondere sessie op de rol om onderwaterbeeld van
zeehonden te gaan maken…

Oja.. ps! Wadfilm behoort officieel tot het hoofdprogramma van LWD2018!
Daarover in de volgende nieuwsbrief meer…

Nieuwsgierig geworden?
Volg ons online via de onderstaande knoppen:

https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=253781

4/5

