
Persbericht:

Uitnodiging voor de 2e filmmiddag van het filmteam van Eindhoven in Beeld

Onder het motto “De geschiedenis begint vandaag” portretteert het filmteam personen en 
ondernemers die kenmerkend zijn voor (de ontwikkeling van) Eindhoven.

Zondag 15 maart, 13:00 uur houden we in het Erfgoedhuis, Gasfabriek 4, onze filmmiddag.
De toegang is € 2,-- inclusief koffie/thee. Die zondag zijn we open tussen 12:30 en 16:00 uur, 
zodat onze expositie “Eindhoven 1920-2020” ook bezocht kan worden.

Het filmteam van Eindhoven in Beeld laat u kennismaken met Eindhoven en Eindhovenaren. 
De films worden door de makers ingeleid. Zij gaan graag met de bezoekers in gesprek om 
ideeën op te doen voor nieuwe films en op zoek te gaan naar interessant bestaand 
filmmateriaal. U kunt u achtereenvolgens kijken naar:

Cornelis le Mair (14:39 min.)  is een Eindhovense fijnschilder die zich oriënteert op stillevens,  
landschappen, portretten en naakten in de sfeer van de oude meesters 

Jan Vervoort  (12:30 min.) is een striptekenaar uit Eindhoven. Hij heeft als striptekenaar een  
bijdrage geleverd aan o.a. het maandblad Janboel, de jeugdbladen Okki en Jippo. 
Jan’s speciale relatie met Eindhoven blijkt uit het derde deel van zijn Elno-reeks
 “De stem van Sonare”, waarin typische iconen van Eindhoven de revue passeren. 

Portretten van kleine ondernemers: Toon’s Muziek en Landschap Reisboekwinkel.
Met de sluiting van reisboekenwinkel Landschap en Toon’s Muziekwinkel verliest de Kleine  
Berg in Eindhoven weer twee van die speciale zaakjes die de straat juist zo leuk maakten. 

Toon Habraken (5:43 min.)  bouwde met zijn kennis, service en klantvriendelijkheid in korte  
tijd niet alleen een goedlopende zaak maar ook een goede reputatie op met zowel  
individuele klanten als muziekgezelschappen, zoals koren en orkesten. 

Landschap Reiswinkel (8:49 min.) is één van de toonaangevende specialisten op het gebied  
van reisgidsen, topografische kaarten, wandelkaarten, reisboeken en aanverwante artikelen. 

Zorg in Eindhoven (15.30 min.)
De film schetst een beeld van de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Eindhoven met  
beelden van oude en nieuwe ziekenhuizen.

Filmclub Lumière (17:46 min.)
Eindhoven heeft een rijke filmcultuur met professionele filmmakers en amateurfilmers. In  
1952 werd filmersclub Lumière opgericht, een van de oudste filmamateurclubs van  
Nederland. 



Tijdens de exposities die EiB meerdere malen per jaar organiseert, verzorgt het filmteam 
regelmatig thematische films, in eigen beheer gemaakt met zowel recente als historische 
beelden. Deze exposities zijn gratis te bezoeken op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur op het 
adres Gasfabriek 4 te Eindhoven. Het Erfgoedhuis is rolstoeltoegankelijk en ook geschikt voor 
de ontvangst van groepen. Voor grote groepen geldt, eerst even bellen met 040 2116072 
tijdens openingstijden. Voor meer informatie kunt u naar de website van de Stichting 
Eindhoven in Beeld: www.eindhoveninbeeld.com.

Het filmteam van Eindhoven in Beeld: van links naar rechts John Muermans, Frank Seegers, 
Wim Claasen, Paul Veltman en Frans Simons.


