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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep  

Vooruitlopend op de Carnaval opent Jan deze toch wat feestelijke avond met als speciale gast 
Henk Tulp. Henk is geen onbekende in de Audio-Visuele Wereld. Hij analyseert elk jaar 
onze series die op het AV-Festival in maart vertoond worden. Deze avond is dus de generale 
voor deze gelegenheid.  

Verder spreken we af dat op 13 maart de telling het afsluitende deel van het programma zal 
worden, terwijl we het publiek gaan vermaken met eerder vertoonde series van het AV-
Festival. 

Pieter gaat achter de knoppen en hij toont meteen het programma wat hij samengesteld heeft. 
De definitieve volgorde van projectie wordt later nog vastgesteld.  

De show kan beginnen. Het woord is aan Henk. Deze keer heeft hij de series niet vooraf 
bekeken. Hij ziet ze nu dus de eerste keer. Het scheelt tijd en de eerste indrukken zijn vaak de 
beste, aldus Henk. 

Fort Isabella – de groepsproductie van Corrie en Rob. Bij de eerste blik herkende Henk 
meteen de plek waar hij voor zijn nummer  het land moest dienen. Geef Acht! Op de plaats 
rust want nu genieten we. Veel natuur bij de opening die kenmerkend is voor dit gebied. 
Mooie overgangen van oud naar nieuw. De inzet met oude films van soldaten op de fiets is 
goed gedaan. Het is een geslaagd verhaal geworden mede dankzij de zelf geschreven en 
ingesproken tekst door Rob.



Op een enkele schokkerige beweging na, wat aan de techniek zal liggen, een zeer geslaagde 
productie. Volgens Rob is dit thuis op de pc een niet storend detail.  

De Tijdstroom - Hugo. Een interessant gegeven dat goed overkomt. De cirkel is duidelijk. 
Wat niet helemaal duidelijk is, is de overgang van de seconden-wijzer naar een auto-
ongeluk. Wellicht past daar wat commentaar bij. De muziek is prachtig. De zon aan het 
einde is wat ovaalvormig. Bijkneden. De muziek van Jarre eindigt na een apotheose wat 
abrupt. Die zou je iets af kunnen vlakken.  Voor de rest nog wat aan de muziek/stem 
verhouding schaven. De muziek is op sommige plekken nog iets te hard. 

De Nachtegaal hoort de vogeltjes al 60 jaar fluiten - Pieter. Een tentoonstelling van 
vogels toont duidelijk waar het om gaat. Echter, het verhaal blijft een beetje hangen. Als 
buitenstaander mis je de informatie over bijvoorbeeld de vereniging en haar geschiedenis en 
het enthousiasme van de leden. Verder geen mens te zien wat waarschijnlijk de opzet is. Je 
had een grap kunnen maken door wat kooien open te zetten. Maar ja, zie ze dan maar eens 
te vangen. De vereniging zal er blij mee zijn.  

De SetasdeSevilla - Ferdinand. De Paddenstoelen van Sevilla. Wat een fantastisch gebouw 
en kunstwerk! Dit was smullen als fotograaf. Een goede uitleg met duidelijke tekeningen 
van de architect hoewel dit iets fraaier kan. Mooi zonlicht op het bouwwerk genomen van 
bovenaf, waarschijnlijk uit een folder gehaald. Dat kan niet anders want ik kan niet vliegen, 
aldus Ferdinand. Een reden om nog een keer terug te gaan. Een leuke ironische grap in de 
tekst “Oh ja, dit project kostte 90 miljoen.” 

De vergeten kloostertuin - Joke. Wouw, een goede. Je waant je gelijk in het vergeten 
verleden. Rommel, verwildering, duidelijke tekenen van verwaarlozing. Wat de beelden 
versterkt is het prachtige Avé Maria; een grotere tegenstelling is bijna ondenkbaar. Hoe kom 
je op het idee? Het ligt bij mij om de hoek, reageert Joke. Een detail: het einde kan 
misschien ietsje sterker als je aan het einde op het slot van het hek inzoomt. Jan vult nog 
aan dat Joke aanvankelijk de serie niet goed genoeg vond om in te zenden. Na wat 
touwtrekkerij is het dan toch gelukt. 

Glow Walk - Jan. Sterke beelden van onder andere wiskundige figuren, zowel concreet als 
abstract. Sterke overgangen en veel kleuren blauw geven deze productie een ijskoude sfeer, 
die toch wat aan de lange kant is. Bij de beelden van het publiek past life-geluid wat 
afwisseling geeft en het gevoel schept erbij te zijn. Die worstenbroodjestent halverwege 
doet het ‘m want je krijgt gelijk trek.  

Money, money, money - Corrie. Een overweldigende AV-serie van overdadigheid: de 
hoogste, snelste, grootste, kortom superlatieven volop. De serie is kort maar sterk genoeg 
om iedereen enthousiast te maken. Het snoepje van Dubai. In de beroemde moskee van 
Sjeik Zayed heb je de sterke punten voldoende aangestipt. Mooi gedaan. Het mag wat 
kosten. Niet de serie maar wat je toont. 



De Empelse Waard, de 4 seizoenen - Ad. Een maker met oog voor detail in de natuur die de 
kijker enorm laat genieten van alle kleuren van de regenboog. En die winter, krijgen we dat 
ooit terug. . . . ? Prachtig licht erop. Goede momenten gekozen. Klein minpuntje: iets te veel 
magenta in het water en sommige overvloeiingen kunnen wat langer. Maakt de serie sterker. 
Denk aan je derde beelden.  

Dweilen maar - Jan. Deze keer geen handtekening van Jan maar wel ‘veul’ plezier op een 
plein vol feestplezier. Van alle kanten, zelfs van Noordwijkerhout komen ze hiernaartoe, 
aldus Jan. Nemen we er nu, in de Moerkaol, toch iets van mee. Goed oog voor details van de 
maker zoals spiegelingen in de muziekinstrumenten en portretten van spelers met genieters. 

Licht - Ad. Wat moet ik hierop zeggen, is de eerste reactie. Veel abstractie met spannende 
muziek, dus zat ik ergens op te wachten maar ik weet niet wat. Veel onscherpe beelden en te 
weinig progressie, maar, je kunt er leuk mee spelen. Zo kun je er wat woorden of zelfs tekst 
bij fantaseren om iets aan te geven. Ad: wat doe je op een zwoele zomeravond, even iets te 
heet om wat te doen, en dan zie je ergens een heel apart lichtje. Daar ga je dan mee spelen. 
Voilà. Helaas blijft de serie iets te veel hangen. Laat de kijker wegdromen in die sfeer en laat 
er toch even iets gebeuren. Werk aan de winkel. 

Elephant Nature Park - Corrie. Vraag: zijn die olifanten daar neergezet voor de toeristen? 
Niet ter vermaak, antwoordt Corrie. Veel dieren zijn ziek of waren dermate afgezwakt 
voordat ze daar geplaatst werden. Het is een stichting die leeft van donaties en er werken 
vrijwilligers. Je begint met een inleidende tekst. Misschien kun je deze informatie nog met 
wat tekst ondersteunen. Mooie overgangen van de stills (foto’s) naar film met wellicht life-
geluid. Je hebt het sterk en indrukwekkend weergeven. Ook de muziek, waarschijnlijk daar 
gekocht, past er goed bij. 

Ik spring - Rob. Rob springt zelf niet, dat laat hij graag aan zijn kleinkind over. En hoe! De 
uitdaging begint bij de muziek die vanaf het begin danst. De toegevoegde video maakt deze 
serie nog sterker. Leuke momentopnamen wanneer het kind net niet de trampoline raakt. Die 
heeft Rob mooi achter elkaar gezet. Leuk effect. Mooie portretten serie. Misschien toch iets 
korter en wat meer spanning en een soort noodsprong – het beeld uit – aan het einde. Een 
echt opa-filmpje, voegt Rob toe. Een leuke herinnering.  

India, hindoeïsme - Herman. Een waanzinnig apart land met onbegrijpelijke rituelen. Deze 
serie maakt ons nieuwsgierig. Duidelijke, korte informatie bij elke god in de eerste fase. 
Misschien kun je dit bij de massale bijeenkomsten met tekst ondersteunen en met life-
geluiden. Herman licht toe dat hij deze gebruiken alleen aan wilde stippen. Ga je er dieper op 
in dan wordt het een andere reportage. Het valt Henk op dat de kleuren soms weg vallen. Het 
is een chaotisch land hetgeen goed wordt weergegeven. 

Staal - Dick die meteen toelicht dat dit een cultureel erfgoed is. Een oude staalfabriek waar 
iedereen in- en ook weer uit kan lopen. Gelukkig maar. Hij start met zwart/wit beelden die 
vloeien in kleur, mooi gedaan.



Het is een pracht album met muziek erbij. Je zou er toch meer informatie bij kunnen doen en 
wat sfeer geluiden toevoegen. Je zoekt naar symmetrie waarin je goed geslaagd bent. De serie 
wordt sterker als je meer op het ritme van de muziek overvloeit. Mooi gedaan. Ik zie soms 
rechts wat witte strepen. Wellicht iets voor de techniek. 

Canaria - Dick. Leuke variaties in de muziek maakt dit aangenaam om naar te kijken. Detail: 
aan het eind zie ik elektrische draden. Kloon die weg want dat is jammer. Tip: bij twijfel, 
weghalen. Zulke mooie beelden verdragen eigenlijk geen storingen.  

China, de grote ommekeer - Martin. En wat voor een ommekeer. Een immens land van 
uitersten en groei. Ingescande dia’s maar wat een kwaliteit. Beelden van Wuhan en Peking uit 
1981. De tekst in de laatste beelden staat wat kort om goed te kunnen lezen. Ik zou in de titel 
China weglaten en het houden bij De grote ommekeer.  

Tot slot. De algemene indruk is dat het niveau behoorlijk aan het stijgen is. Wel vindt hij dat de 
geluidsterkte van de series individueel verschillen. Ook de kleuren komen soms niet 100% of 
anders op het scherm dan ze soms in werkelijkheid zijn. Dit was tevens de generale repetitie 
voor vrijdag 13 maart. Dit gaat een succes worden. Blijf doorgaan met plezier houden in de 
hobby want dàt is goed te merken. Het is altijd de basis, besluit Henk. 

Het laatste woord is aan Jan die Henk bedankt voor zijn opbouwende commentaar waar we elke 
keer weer steun uit halen. Een stimulator voor een AV-maker.   
Met dank aan Pieter die het programma weer prima heeft samengesteld en voor een vlekkeloze 
vertoning heeft gezorgd.  

NB: Het AV-festival van 13 maart vervalt i.v.m. het Corona virus. Een later tijdstip wordt t.z.t. 
bekend gemaakt. 

Hugo 


