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JUBILEUM TEXTIELARBEIDERSCENTRALE, 1938
GENERIEK
TACB stelt voor:
De jubileumfilm der textielarbeiderscentrale van België
(telkens afgewisseld met Franse vertaling)
praalwagens uitgevoerd door R. en L. De RIJCKE
zichtopname
klankopname
Regie
Montage

:
:
:
:

Baert, Flon en Walter
Mélodiom
Chelmy
Baert

spreekkoor onder leiding van: L. Poppe jr.
zangkoor onder leiding van: J. Malfroid
muzikale aanpassing en orkestrering: Edw. De Kesel
samenstelling en algemene leiding: F. Van Belleghem
tekst van het gesproken gedeelte: J. Van Leerden
samenstelling der beelden en der beweging: A. Hamelinck
productie: ARCOBEL
Visienota's
-

pancarte: Gent, 18 september 1938
Vrijdagmarkt, Ons Huis
schilderij "De klok staat vijf"
5 foto's over kinderarbeid (Jan Samijn)
betoging 1893 (foto Vanderhaegen)
beeld Anseele
Cartouche en Co
vlag spinders
vlag wevers
monument Anseele (schaal ontwerp)
buste E. Moyson
prentkaar Stichting TACB
allegorische tekening
pancartes met de belangrijkste realisaties van de TACB
allegorische tekening

Feestmaal
-

bestuur: o.a. A. Segier, Coole
feestmaaltijd: o.a. de Man, Segier, Coole
feest, shots van verschillende personaliteiten: Coole, Segier, Delattre, Mertens,
Balthazar
vlag TACB
pancartes NL, Fr.

Stoet
-

Vrijdagmarkt Ons Huis
optocht (vogelperspectief)
bord: "hulde aan de TACB"
vlag
kop van de stoet met prominenten
Korenmarkt
trommelkorps
Gentse textielbewerkers
de Gentse oude garde
pioniers TACB
herdenken van de eerste leiders, foto's in de stoet van Louis Bar, Lefevre, Jan
Samijn en Karel Tijtgat
koetsen
jeugdorganisaties: keurige rijen in uniform
Rode Valken
praalwagen vlasspinnijverheid, verschillende shots
praalwagen "de tijd vóór het mecanisme", armzalige huiskamer van de
handwever
harmonie
Ronse, spandoek "vrede, weg den oorlog"
praalwagen "vlasvezelvoorbereidingsnijverheid"
Verviers
vlaggen, harmonie
weefnijverheid, praalwagen met weefgetouw
Brussel
kop van de stoet: agenten
spandoek "hulde aan de TACB"
optocht voorbij podium
tuchtvolle rijen "ons ideaal is ideaal van orde"
Sint-Niklaas
vlaggen, harmonie
Kortrijk
harmonie
fietsen
Gent
harmonie
stoet trekt voorbij podium, gebalde vuisten
Menen
harmonie
erepodium: Mertens, Coole, Balthazar, Segier, De Man, Spaak
Tielt
praalwagen "de klok slaat vijf", (het verleden) getrokken door vier paarden
hulde aan TACB
praalwagen "het heden"
praalwagen "de toekomst"

Meeting in het circusgebouw

-

Moser (Zwitserland), afgevaardigde internationale textielbond
podium, Balthazar, Spaak
applaus publiek
de Man spreekt
Balthazar spreekt
Spaak spreekt
Segier spreekt (medium-shot)
totaalshot podium
tussenshot podium
tussenshots publiek
tekst (slechte cadrage)

Massaspel
-

-

zangkoor (uitbeelding van de textielarbeid)
spreekkoor (uitbeelding van de textielarbeid)
zaaien
wiegende galmen
bloei
oogsten
weven
"de klok slaat vijf" uitbeelding door vrouwen met 2 zonen, de
textielarbeider plukt de vrucht van zijn arbeid niet
het arbeidersritme wordt opgedreven
de arbeiders weigeren het slavenwerk
staking
"verenigt U in 't syndikaat"
Marianne
"verenigd zijn we sterk"
maken allen samen één vuist
portret Moyson
vrouwen met 2 mannen op verhoog (klankband: internationale)
portret Moyson
TACB vlag

Eindgeneriek

