Jaarverslag 2021

Stichting Opus Laurium / Of je kaas
lust

Voorwoord
De stichting Opus Laurium brengt hierbij haar derde jaarverslag uit. De Stichting stelt zich ten doel
om mensen van verschillende culturen te verbinden door het organiseren en realiseren van culturele
projecten en evenementen.
De werkorganisatie van Opus Laurium is Of Je Kaas Lust, die de verschillende projecten uitvoert.
Het hoofddoel is het produceren van een film, of meerdere kleine films, over de historie van
Woerden.

2021
Opus Laurium en Of Je Kaas Lust werkten in 2021 aan het realiseren van een filmproject in 2021-2022
rond de viering van 650 jaar Woerden. In maart 2022 kreeg Woerden 650 jaar geleden stadsrechten.
Daaraan willen we onze bijdrage leveren. In 2020 hadden we al besloten dat één groot filmproject,
waaraan we eigenlijk al vanaf 2018 werkten, in deze coronatijd niet haalbaar is. In 2021 hebben we,
in goed overleg met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) gezocht naar een andere vorm.
Vanaf de zomer van 2021 richtten we ons op het maken van korte films, met studenten-filmmakers
in opleiding van de HKU en alumni, net afgestuurde filmmakers. Omdat door de corona ook de
filmopleiding geen ruimte meer kon bieden voor het maken van films met studenten, zullen we
waarschijnlijk in 2022 alleen maar werken met alumni.
In overleg met de HKU, Woerden 650 en Annex Cinema werden de plannen voor het maken van de
films steeds concreter. Of het ook zal lukken om rond de presentatie van de films ook een klein
festival te organiseren, is afhankelijk van de corona-situatie. We hebben de aanpak in het projectplan
wel twee keer moeten beperken, vanwege de corona en omdat het niet lukte om de benodigde
financiën te verkrijgen. Eind 2021 hebben we pas een te realiseren opzet vastgesteld.
Het jaar werd in concreto vooral gevuld met overleg met genoemde organisaties en binnen het
bestuur. Voor het filmproject “Of Je Kaas Lust: Woerden, History in Motion” werden in 2021
bijdragen verworven bij 650 jaar Woerden, Het Fentener van Vlissingen fonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. We zijn op zoek naar meer sponsors.
Het bestuur bestaat nu uit Jelle Ijpma als voorzitter, Ronald Landman als penningmeester en Hans
van Manen als secretaris.
Sofie van Maanen en Hans van Maanen vormen de crew van Of Je Kaas Lust, de organisatie die de
uitvoering van onze filmprojecten verzorgt.

Epiloog
In 2022 zullen we ons filmproject “Of Je Kaas Lust: Woerden, History in Motion” realiseren. We
richten ons op drie, indien de financiën het toelaten meer, korte films en mogelijk een klein festival
rond de presentatie van de films.
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