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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep 

 

De rrr in de maand met de eerste vorst buiten. Daar merken we binnen weinig van tot we weer 

weggaan en kunnen krabben. Na de opening van Jan wacht ons weer een wisselende avond. 

Eerst praten we wat bij en worden er ervaringen met bezoeken aan andere Audio-Visuele 

Bijeenkomsten buiten de stadspoorten bezocht. Het valt op dat projecties per gelegenheid erg 

wisselen, vooral lichtsterkten. Kan liggen aan afstellingen van beamers of de 

projectieschermen. In de Moerkaol hebben we daar geen last van want we hebben maar één 

scherm en één beamer.  

Als we de binnenkant van Isabella tweemaal bekeken hebben gaan we luisteren naar het 

gefluit van Pieter, Peter gunt ons een blik in zijn stamboom, we gaan de seconden tellen, het 

is herfst dus paddenstoelen zoeken met Spaanse pepers en verwonderen ons over ruige 

landschappen en luchten. Inventarisatie series voor het AV Festival in maart levert 13 series 

tot nu toe.  

Met Rob achter de knoppen wordt begonnen met de eerste serie, de groepsproductie van Rob 

en Corrie – Fort Isabella in Vught: tweemaal wordt ze bekeken. De volgorde is goed, de 

stem van Rob komt duidelijk over, wellicht moet er nog een datum bij vermeld of 

geprojecteerd worden; het inzet filmpje is prima gemonteerd tussen de entreeboog. Na de 

tweede versie zonder commentaar, die ook goed in elkaar zit, vinden we dat de eerste toch 

beter is. Peter meent een brom in het geluid te horen zodra de stem van Rob begint. Zijn tip: 

digitale microfoons gebruiken, goed betaalbaar en geen brom. Peter zal info over 

types/merken doorsturen naar de leden. 

Pieter –  De nachtegaal hoort de vogeltjes al 60 

jaar fluiten. Serie over 60 jaar vogelvereniging De 

Nachtegaal uit Middelrode in de Moerkaol. Een 

leuke, korte serie. Van het jubileum is niets te zien. 

Pieter heeft de keuze beperkt tot de vogels. Louter 

vogeltaal. Hij heeft goed gespeeld met scherpte wat 

betreft de keuze tussen de bewoners en de tralies. 

Misschien nog iets korter en gewoon meedoen met 

het AV Festival in maart. 

Peter – Familie Tree: Peter begint met een korte toelichting over zijn schoonmoeder die 

inmiddels is overleden. Een mooie, bijna helemaal zelf getekende stamboom siert het begin en 

oude foto’s, duidelijk gemonteerd op een grijze achtergrond, komen op. Wij zien alleen geen 

verbanden. Maar de muziek past er goed bij en de hele opbouw ziet er interessant uit. Mooi 

gedaan. Een echt familiestuk. All-in the family.  

Hugo duikt de tijd in met De Eeuwige Tijdstroom: een serie die alles omvat en het leven 

completeert; goed om naar te kijken; een leuk idee; de stem is een balans tussen het serieuze 



en het komische.  Toch kan het nog stukken beter. Vooral in het begin een link leggen tussen 

de zon en het water want de serie eindigt met de zon; de kaders gelijk liefst 16:9 houden; de 

strandopnamen alleen het filmpje van de zee en het geluid van een bestaande opname nemen 

zonder windgeluid; aan het einde `Pegasus´ eruit want we zien te veel pixels en het geluid van 

de klokken en carillon normaliseren. Ik kan weer aan de gang, de tijd in.   

Paddenstoelen van Sevilla, de SetasdeSevilla – Ferdinand: wat aanvankelijk een overdekte 

parkeergarage zou worden eindigde in een stralende constructie van hout – de Metropol 

Parasol van de Duitse architect Jürgen Mayer. Volgens Mayer het grootste houten project ter 

wereld en sinds 2011 in gebruik. 

We zien een organisch uitziend 

gangenstelsel van een meanderende 

wandelweg die uitreikt tot boven de 

stad. Het geheel met de functies van 

archeologisch museum, een 

boerenmarkt, verhoogd plein, 

diverse cafés en restaurants en een 

panoramaterras. U hoeft er zich niet 

te vervelen, lijkt me. Ferdinand had 

geluk met de belichting, 

overwegend bewolkt. Ook aardige 

details van kinderen die gebruik 

maken van krommingen in de constructie. Het korte filmpje is wat wiebelend opgenomen 

maar stoort niet. Het AV gaat soms wat snel maar reageert goed op de muziek.   

We sluiten af met een serie van Dick – Canaria inderdaad Grand Canaria. Dick heeft geboft 

met het weer. Ruwe wolkenpartijen omringen deze intrigerende landschappen en de keiharde 

steelguitar van Ry Cooder (muziek Paris-Texas) doet de rest. Indrukwekkend. De eerste foto 

is wat onscherp maar past er prima in; het weggetje met man, een organist, kan beter achter 

elkaar – nu zit er iets tussen; er zijn wat helderheidsverschillen en de aftiteling staat, met een 

wel erg dunne letter zeer in de marge.  

 


