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Deze avond moet ik het nog een keer af laten weten maar geen nood. Jan heeft niet alleen het roer 
in handen; een peddel erbij . . . hij draait er z’n hand niet voor om. Het is volle maan boven de 
Moerkoal die de herfst aankondigt. Dat belooft wat. Terwijl Den Haag nagenoeg op z’n kop staat 
wegens Prinsjesdag geldt voor de AV-groep het tegenovergestelde. Volop plezier en gedrevenheid in 
de hobby. Het woord is nu aan Jan. 

Hugo 

Allereerst wordt teruggeblikt op de jubileumexpositie 50 jaar Shot'71. Deze zag er in zijn geheel 
goed uit. Enkele gehoorde opmerkingen; er was bij het afspelen van de producties zeker in het 
begin wat te veel afleiding door met elkaar pratende kijkers, de muziek kwam niet geheel tot zijn 
recht en een programmalijst met in volgorde af te spelen producties werd gemist. De monitor gaf 
een mooi beeld, echter deze presentatie bekoort toch minder dan projectie in een verduisterde zaal.  

Besloten wordt om voortaan de av-bijeenkomsten te starten om 19.45 uur en om de av-excursie 
naar de spoorzone Tilburg proberen te plannen in week 41 (11-15 oktober). 

Als gevolg van vakantie van meerdere leden was er wat minder aanbod van producties. Voordeel, er 
kon ruim de tijd worden genomen voor het bekijken en bespreken. De projectie kwam wat traag op 
gang door problemen met het afspelen van het geluid. 

Kimono motieven -  Jan.   

Op een expositie van kimono's in een 
museum zijn afbeeldingen op kledingstoffen 
gefotografeerd.  Het eerste deel gaat over 
mensen in kimono's, het tweede over 
geweven en geborduurde motieven op 
ceremoniële kleding en het derde deel over 
meer moderne ontwerpen. De verschillende 



gekozen muziekfragmenten sluiten hierop aan. De beelden zijn mooi gefotografeerd en de Japans 
klinkende muziek past er goed bij. De av roept de nodige vragen op; enige informatie in tekst zou 
welkom zijn. De vertoonde versie is ook een eerste opzet. Sommigen hebben moeite met het lezen 
van de titel en aftiteling vanwege het gebruikte sierlijke lettertype. De presentatie is misschien wat 
aan de monotone kant.  

 

De fuut -  Herman.  

De futen zijn heel mooi en close in 
beeld gebracht met enige nadruk op 
het baltsen en het voeden van de 
jonge nakomelingen. Het 
beeldverhaal is duidelijk. Discussie 
ontstaat over de overvloei van de 
baltsende futen; moeten ze uit 
elkaar worden gehouden of niet. De 
gebruikte kleur blauw voor de titels 
combineert wat minder met de 
achtergrond en sfeer van het 
onderwerp. De gekozen muziek mag 
misschien wat speelser en romantischer; doet nu eerder denken aan een parade. Al bij al toch een 
bijzondere presentatie. 

 

Straatkunst - Herman. 

Het betreft een sterk aangepaste 
versie, namelijk de gebruikte 
muziek is nu totaal anders. De 
stevige rockmuziek past er 
uitstekend bij. De beeldwisselingen 
mogen wel sneller en kunnen veel 
meer afgestemd worden op het 
ritme. Daardoor wordt het geheel 
veel levendiger. 

De gebruikte beelden zijn heel boeiend; het is geen beeldverhaal met een duidelijke opbouw. 



Macht en onmacht - Rob. Ook hier 
is sprake van een aangepaste versie. 
De productie is in tijd verlengd. Dit 
is niet ten koste gegaan van de 
spanningsboog. Het begin en einde 
zijn bijzonder; alleen de stof van een 
pak van een dode man. Door alleen 
twee objecten (dode man en 
vervormde grote leren tank) uit een 
museumexpositie te laten zien 
ontstaat een eigen verhaal. De muziek heeft ook een goed passende dreigende ondertoon. Misschien 
nog wat deksels in vloer weghalen. Een creatieve productie. 


