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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep 

 

Met frisse moed, zonder tegenwind, sterker nog met de wind in de zeilen gaan we het nieuwe 

seizoen 2019 – 2020 in. Na het welkomstwoord van voorzitter en coördinator Jan wordt de 

eerste duik genomen. 

Vanavond evalueren we het afgelopen seizoen en kijken we vooruit naar wat ons te wachten 

staat. Een groep is naar de Isabella kazerne in Vught geweest. Ze hoefden hier niet te 

marcheren noch wacht te lopen; alleen foto’s maken en indrukken weergeven was de 

opdracht. Hiervan krijgen we alvast iets te zien. Ik sta reeds op wacht te wachten. Ik was er 

niet bij maar heb toch een beetje mee gefantaseerd in muzikaal opzicht. Dan, via een kleine 

spring-in-‘t-veld verkennen we nog een keer de Empelse waard, bezoeken we Thailand en 

komen zelfs in een geheimzinnig verlaten kloostertuin. Ook een geheimzinnig licht op een 

glas gaat onze bewondering en verbazing wekken. Er staat ons wat te wachten. We beginnen 

met:  

Evaluatie seizoen 2018-19: de avonden zijn goed gevuld ondanks het afnemende aantal; 

Henk Tulp als jury en AV-analist was goed; gaan we zo door of willen we wat aanpassingen? 

We zijn redelijk productief met de series. Een goed idee om fotografen ook voor cursussen in 

te schakelen om de zaak op peil te houden; Jan zal ook andere verenigingen inschakelen; we 

blijven zo doorgaan en mikken op het Audio-Festival in maart. Echter, we moeten meer laten 

zien. 

Bezoek aan Fort Isabella in Vught: we zien 

losse foto’s van Pieter, Ad komt met oude 

opnamen die er ook te zien zijn; Corrie heeft 

twee korte filmpjes erbij - het maken van 

worstenbroodjes (geen   kanonnenvlees); we 

zien oude foto’s van soldaten op de fiets - ze 

stevenen als ’t ware  op ons af; Rob toont losse 

foto’s waar commentaar bij moet wat hij nu op 

stante pede eraan toe voegt - een stukje geschiedenis over de 

Spaanse bezetting en ontzetting door stedendwinger 

Frederik Hendrik van Den Bosch; het aandeel van Jan gaat 

hoofdzakelijk over ‘verplaatsing’ naar het heden – waar 

de kazerneplaats nu wordt  beheerd door jonge mensen 

– diverse bedrijvigheid als een kinderdagverblijf, een 

dierenopvang en een schildersatelier; de productie 

eindigt met kanonnen die vreedzaam staan af te 

wachten; Ferdinand is zelfs via de overkant van de weg 

de bossen in gegaan met life-geluid van vogels gevolgd 

door marsmuziek; Jan: met geluid van viool en piano; 



beelden uit het verleden als een maquette; plattegronden en weer  soldaten op de fiets. Dit 

belooft wat. Corrie en Rob gaan de serie monteren tot een groepsproduct.  

Tip Pieter voor een uitstapje einde komend seizoen: de Beeldengalerij Het Depot in 

Wageningen.  

In vervolg hiervan luisteren we naar een korte muziekmontage die Hugo als extra geluid 

voor dit project gemaakt heeft. Bij het idee van een kazerne ben ik uitgegaan van marsmuziek, 

de bekende commando’s en natuurlijk de mars zelve. Met als grap muziek van de 

olifantenmars uit Junglebook van Walt Disney. Enkele elementen eruit kunnen ze wel 

gebruiken, wordt er gezegd.  

We hebben nog 2 minuten voor de pauze wat goed 

uit komt want Rob heeft een korte serie: een kind 

dat springt op de trampolie met muziek van 

Mozart die er prima bij past, variaties op ‘altijd is 

Kortjakje ziek’.  Een sprankelende ‘spring-in-’t- 

veld’, waarvan sommige opnamen wat overbelicht 

zijn; een enkeling heeft hier moeite mee maar wat 

voor mij een sprookjesachtige sfeer geeft en door 

het witte bloesje dat het meisje aan heeft lijkt ze 

een engel in de lucht.  De opnamen worden 

afgewisseld met een kort filmpje. De rand van de 

trampoline verspringt wat. Misschien kun je dit met de juiste montage van het filmpje wat 

verdoezelen. Prima gedaan.  

Empelse waard lente - Ad: natuur om het dorp; panorama’s en prachtige muziek van Jan 

Vayne,  I will always love you - dat is behoorlijk lang Jan Vayne; een deelserie van de 4 

seizoenen; het intro liegt er niet om en is overweldigend; enkele opnames zijn toch wat 

onscherp maar ze doen niets af aan de sfeer.  

De kloostertuin . . .  verlaten - Joke: de muziek van Chris 

Botti ‘Avé Maria’ klinkt symbolisch en is dus toepasselijk; 

sommige vinden bewegingen in de panorama’s  storend; 

misschien toch iets minder bewegen of geen panorama, de 

serie meer statisch maken. Joke begint met het beeld van 

Peerke Donders; wat is de invulling van de kloostertuin; 

geen graven, meer vervallen gebouwen waar we helaas 

weinig van zien omdat deze worden gerenoveerd; 

inzoomen op de kapotte ramen is misschien een optie. Wel 

in het begin de beelden iets langer laten staan om in het verhaal te komen. 

Zoals toegezegd gaan we naar Thailand. Corrie begint met een inleidend verhaal ‘geen 

kunstjes noch stokslagen’ wat geldt voor het opvangpark Elephant Nature Park, een 

heiligdom en opvangcentrum voor olifanten in Thailand. Ook hier opnamen afgewisseld met 

filmpjes; de muziek is van Living Room -  der Elephant (een Duitse groep?); hier verblijven 



niet alleen olifanten; ook buffels e.d. 

maken deel uit van deze habitat. Vele 

olifanten waren ziek daar naartoe 

gebracht; het park wordt geëxploiteerd 

door vrijwilligers en gesponsord door 

bedrijven; de leiding gaat leuk met die 

dieren om; er wordt niet rondgereden op 

olifanten; we zien er zelfs een met een 

gezwel, waarschijnlijk om aan te tonen dat 

het serieus is. Een serie met een 

boodschap.   

Ad heeft iets aparts: Spelen met licht -  en inderdaad, Ad heeft een glas op tafel gezet, 

waarschijnlijk toch eerst leeg gedronken en daarna in het volle zonlicht gezet. Wat 

verschuiven, spelen en laat het licht z’n werking doen op het glas. Ik herken dit meteen. 

Spelen met licht, kleuren en scherpte/diepte, aldus Ad. Ook de aanwezigen herkennen deze 

stijl: ‘Krijgt Hugo concurrentie . . . ?’ wordt er gefluisterd.  Leuk gedaan.  

 


