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De hele wereld ligt plat door Corona, oftewel het ongekroonde virus dat ons al veel te lang volledig 
in de greep heeft. Het lijkt nu zijn ergste krachten een beetje te verliezen, dus wordt het tijd onze 
opgespaarde energie weer te uiten. Eindelijk. De laatste dag van de zomer, maar het begin van een 
nieuw seizoen. Als een van de vaste scribenten van Shot´71 moet ik het helaas nog even af laten 
weten, maar coördinator en presentator Jan is niet voor een gat te vangen en zal deze avond zelf 
verslaan.  

Hugo 

Het is al weer 10 maanden geleden, dat de groep bij elkaar is gekomen voor projectie. We durven 

het nu weer aan vanwege de ontvangen vaccinaties tegen het coronavirus. Gelukkig zijn er in deze 
"stille" tijd de nodige AV's samengesteld door de leden.  

Binnendieze - Nick en Peter. De historie van de rivier, die door de stad Den Bosch stroomt, is 
belicht. Veel beelden van de huidige stroom zijn gemaakt tijdens een vroege vaartocht. Mooie 
beelden, maar misschien te veel van ongeveer hetzelfde. De timelapse in de morgen komt wat 
minder goed uit de verf dan die van de avond.  Toch een boeiend geheel.  

 



Zandsculpturen Garderen - Peter.  De fraaie beelden van de sculpturen verwijzen naar de Tweede 
Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld de slag om Arnhem en de voedseldropping.  Daarnaast 
onderscheidt de AV zich door de gebruikte geluidsfragmenten uit onder meer die tijd. Dat zorgt 
samen voor een levendige presentatie. 

Fleuve Saint Laurent - Ferdinand. De loop van de Sint Laurens rivier in Canada wordt vanaf 
Montreal in oostelijke richting gevolgd tot aan de Atlantische oceaan. Onderweg zijn onder meer 
mooie herfstlandschappen te zien. De ingesproken tekst is informatief, maar zou wat meer los 
mogen komen van de muziek.  

Dynamisch Aadal - Jan J.  Het beeldverhaal start met het graven van de nieuwe bedding. Daarna 
volgt de nieuwe, rijke natuur in de vier seizoenen. De beelden worden mooi gevonden, de teksten in 
beeld zijn door het gebruikte sierlijke lettertype minder goed leesbaar. De muziek is misschien hier 
en daar wat somber en aan de monotone kant. Stelt het wegtikken van de tijd voor. Het is niet 
verrassend wat er te zien is, het doel is vooral mooie opnamen tonen. 



Wereldmensen - Dick. 

De portretten in zwart wit zijn gefotografeerd in vele landen 
van de wereld. Het formaat is staand of vierkant. De opbouw 
verloopt van jong naar oud. De beelden zijn fraai. En de 
muziek sluit er goed bij aan. 

LocHal - Pieter. De vorige week bezocht en nu al klaar. Het gebouw was een vroegere werkplaats 
van de Spoorwegen en is nu een culturele ontmoetingsplaats met een moderne uitstraling. Het 
gebouw is op een vlotte en gevarieerde manier in beeld gebracht. Kort en krachtig. 

Een 
waardig 
afscheid 
- Pieter. 
Het  

Een waardig afscheid - Pieter. Jorisgilde uit Berlicum begeleidt de uitvaart van een lid en zijn 
vrouw, die kort na elkaar aan corona zijn overleden. De stoet trekt door de Kerkwijk, waarbij door 
de gildebroeders met de vendels wordt gezwaaid en op de trom wordt geroffeld. De bijzondere 
gebeurtenis is goed in beeld gebracht. 

Jan


