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De laatste bijeenkomst van 2018. Sinterklaas is weer terug naar Spanje en Santa Claus de Kerstman 

met zijn rendieren is op komst. Blijde verwachtingen en voornemens staan ons te wachten. Middenin 

deze drukke tijd hebben ook wij een vol programma. Vanavond introduceren we Herman van de 

fotogroep Sint-Michielsgestel en Dick die o.a. lid is van vereniging Bernheze. Beiden zijn 

geïnteresseerd geraakt in onze avonden mede door het bezoek aan de Expo.   

We starten met de series waarvan oud en nieuw bekeken worden en zullen we weer ervaren hoe 

gemêleerd de groep is.  

Stockholm per fiets – Ferdinand: we zien het concept want er komt nog tekst bij. Een serie met veel 

beweging, onder andere gefotografeerd vanaf de fiets. Origineel gedaan. Samen met zijn vrouw is 

Ferdinand op de pedalen gestapt. De scènes wisselen elkaar vlot af met deze opnamen. Het filmpje 

met de fanfare mag korter. Veel gebouwen en totaal opnamen, erg veel. Iets te weinig details. Van 

de onderwerpen kunnen meerdere series gemaakt worden. De opnamen bij de boot uit de tijd van 

onze VOC zijn indrukwekkend. Kleine, overbodige details wegstempelen zoals een blauw infobord bij 

het schip maken de serie sterker. Ook een enkele toren kan recht gezet worden. De volgende keer 

storende lantarenpalen weg laten halen en wat meer mensen erop. Het begin is sterk maar het einde 

is wat zwak.    

Natuur in de stad – Zuidwal en Vughterdriehoek - Ad: opgenomen in de hoofdstad van Noord-

Brabant, ’s-Hertogenbosch. Voor de Bosschenaren en de reguliere wandelaars direct  

 



herkenbaar. Een sfeerserie met Jan Vayne achter de piano. Er hoeft geen verhaal in te zitten. Hier 

bepaalt de sfeer de kracht van de serie. Mooie fotografie in samenhang met de stadsbeelden van 

Den Bosch. De eerste beelden zijn erg contrastrijk, de rest van de beelden geeft de heerlijke rust 

weer, die je er op sommige plekken toch kunt krijgen. Toch zijn enkele beelden wat licht en 

uitgebeten. Afwisseling genoeg. Als natuurgids weet Ad de plekjes wel te vinden. Alleen de bomen al 

hebben veel te vertellen. Aan het einde is de close-up van de bloem gevolgd door het stadsgezicht 

met titel wat vreemd. Ad: Bosschenaren die de serie gezien hebben reageren verbaasd dat er nog 

zoveel natuur te bewonderen valt. Ad doet er geen tekst bij. Wellicht kan de weichelboom eruit; die 

heeft geen meerwaarde. Het geluid van het carillon kan sterker en later wat uitfaden. Misschien bij 

het mos op de stenen even inzoomen.    

Zomer – Ad: met tekst van Henk Henkes over de meridiaan in het stadhuis; een bijeenkomst van 

select publiek uit de Kring Vrienden van Den Bosch. Die meridiaan is een soort raamconstructie met 

een gat erin. Op 21 juni, als de zon de hoogste stand heeft bereikt, uiteraard om 12:00 uur, en vrij 

spel heeft, projecteert deze de straal op de vloer van de Oranjegalerij. Daar ligt een koperen strip op 

de grond als kenmerk voor de zonnestraal. Een origineel gebeuren wat Ad goed heeft vastgelegd. 

Zowel de toelichting als de beelden zijn kort en krachtig. Tip: de titel met schaduwranden bewerken 

waardoor deze los komt van de achtergrond en de foto met het horloge met het vorige beeld 

omdraaien. Dat komt logischer en dus duidelijker over.  

 

  

 Nachtsfeer bij de vijver - Hugo: spanning en sfeer alom, oftewel een echte Hugo. Daar ben ik weer 

blij mee. Het begin is sterker dan het ‘tweede’ deel. Bij het eerste deel past de muziek ook beter; de 

muziek wordt daarna erg bombastisch en vervormt ook. De maan meer naast het beeld, letterlijk 



beeld, projecteren en er ook mee eindigen, eventueel niet zo oranje/geel. Over het laatste deel 

verschillen de meningen wat, want de sfeer blijft goed. Ook het opspannende water kan minder wit.   

Tot zover de debuten. De volgende series zijn eerder vertoond:  

 

Teatro dei pupi – Rob: voor de tweede keer een bezoek aan 

het maffia-eiland Sicilië waar voor het toerisme dit 

poppentheater de trekpleister is. Rob heeft de serie nu wat 

ingekort hetgeen we duidelijk kunnen zien. Ook tekstueel is 

het wat aangepast. Het theater valt zelfs onder het 

werelderfgoed; er zijn wat schokkerige overvloeiers uit 

gehaald hoewel de ridders nog steeds in vuur en vlam hun 

jonkvrouwen en schatten verdedigen. Ook de scène dat een 

van de vechters zijn helm even omhoog zet en iets vertelt, zegt ook veel over de techniek. Zeer 

beheerst allemaal. Ook het filmisch vastleggen heeft de auteur letterlijk goed uit de hand gedaan. 

Wat stabilisatie kan! Dit grand spectacle duurt ruim 2 uur, aldus Rob, maar dat wordt uiteraard niet 

vertoond. Een voorstelling met een ijzersterk moraal. Ook aan het einde van de serie een 

humoristische vergelijking met het toerisme op het eiland op afstand genomen zodat ook deze 

menigte qua grootte is te vergelijken met de poppen. Tip: de zoom in het begin heeft geen functie.  

 

 

Net als de vorige keer Faro, ook van Rob nu met de titel Dodenmis en driemaal beter. Sterke AV op 

muziek van J. Haydn wat beter past bij de contrasten die hierdoor sterker worden. We discussiëren 

of er informatie bij moet.   



Corrie – Petra de stad in Jordanië: je blijft ernaar kijken; wat een onderwerpen en decors. Sommigen 

vinden de serie te kort. Er is ook zoveel te zien, maar Corrie moest ook keuzes maken. De 

elektronische muziek past hier uitstekend bij en een plaatselijke muzikant hoort er ook bij. Het 

stralenkranseffect is leuk gedaan hoewel ook hier weer meningsverschillen. De scène waarin de drie 

wanden overgaan in de achtergrond gaat voor mij wat snel evenals de naar boven scrollende teksten. 

Hebben de in het begin vertoonde wereldwonderen in de serie een functie? Volgens Corrie is het een 

reeks waarvan dit een deel is.   

Pieter is vanavond de hekkensluiter. We gaan nog een keer genieten van de panoramabeelden van 

de brug bij Grave. Ook wil hij ons inspireren bij het maken van een serie voor projectie op het 

parochiehuis in Berlicum tegenover Den Durpsherd. Hij wil dit gaan gebruiken voor ons 50-jarig 

jubileum. Hij heeft leuke voorbeelden gemaakt van beelden en bewegingen die zowel achter de 

ramen als op de muren geprojecteerd kunnen worden.   

Tot slot toont Pieter de serie welke hij zelf heeft samengesteld van de foto’s van Mart over de 

Auwerwetse Boerenmert. Veel reclamewerk passeert letterlijk de revue. We hebben dit, zoals 

vermeld, al eerder gezien.  

De nieuwkomers zullen hebben genoten. Hopelijk tot ziens de volgende bijeenkomst. Die is gepland 

op dinsdag 22 januari 2019. Dank aan Jan voor de algehele presentatie en coördinatie, dank aan 

Pieter, Rob en Ferdinand voor de projecties.  

Iedereen fijne dagen, een goed uiteinde met een briljante start en tot de volgende keer. 


