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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep  

 

De lente heeft haar entree nu definitief gedaan. Voor de Audio-Visuele Groep betekent dit de 

laatste bijeenkomst van het seizoen 2018-19. Vanavond hebben we maar liefst 3 nieuwe series 

en 2 opgepoetste ter beoordeling. Verder is er nog uitvoerig van gedachten gewisseld over de 

te houden AV-trip. Wanneer en naar welke locatie was de vraag, die moest worden 

beantwoord. De uitkomst was om na te gaan of er voldoende leden mee op excursie willen 

gaan naar de oude Isabellakazerne in Vught in de derde week van juli.  

De series. We beleven in eigen omgeving het verloop van de winter, een deel van de 

herconstructie van het plein voor de Moerkaol in Middelrode en we gaan te kust en te keur 

naar zowel Ameland als Bretagne, beide bekend om de beroemde stranden. We beginnen in 

Empel. 

Ad - Empelse Waard winter: dat je voor natuur 

niet ver of zelfs in de stad kunt zijn wisten we al 

door de series van Ad. Ook nu blijven we in de 

omgeving van ´s-Hertogenbosch. De Empelse 

Waard bevindt zich zelfs tussen de spoorbrug en 

de A2, de zogenaamde Getijdenmaas. Op de 

sprankelende pianomuziek van Jan Vayne toont 

Ad ons prachtige sfeerbeelden van dit 

schitterende, oer-Hollands landschap. Een goede lengte van 2 minuten die niet verveelt. 

Mooie, losse beelden, de overvloeiers goed uitgemikt op de handen van deze pianist. Ook de 

panorama’s zijn functioneel hoewel de tweede korter had gekund of andersom. Een 

verhaallijn zit er nauwelijks in hoewel de eerste opnamen zonder sneeuw zijn die toch echt in 

een winters landschap overgaan. De lucht is wat uitgebeten maar niet storend omdat de rest er 

schitterend op staat. Ook de katjes aan het einde zijn een lust voor het oog. En dan nu een 

borrel. Maar die pauze laat nog een poosje op zich wachten.   

Hugo – Verbouwing plein Middelrode 2018: een serie niet bedoeld voor de AV Groep maar 

gemaakt voor de bouwers van het plein. Het is een serie van 10 minuten en leuk in elkaar 

gezet. Wat grapjes maar de video-opnamen zijn wat flets en rommelig. Ook veel opnamen 

zijn compositorisch niet echt sterk. Tip: maak er een leuke, vlotte montage van, voorzien van 

eigen commentaar want die komt goed uit de verf. Kortom: louter “Hugo’s”, zo wordt er 

opgemerkt.  Ik ben het er helemaal mee eens. 

 

 

 



 

 

 

Dick – Kust – een ontmoeting van 

zeeën en land: een serie die z’n 

sporen nu al verdiend heeft, aldus 

de eerste opnamen. We discussiëren 

wat over de titel of deze de lading 

wel dekt. De muziek is prachtig 

engelachtig want ze past mooi bij de 

beelden die erg aanspreken. Mooi 

licht, silhouetten die afsteken tussen 

het zilver van het water. Hollandse 

vlaktes en Franse rotspartijen 

wisselen elkaar af. Tip: maak er 

16:9 beelden (dit zijn 4:3 opnamen) van zodat je de horizonten makkelijker recht kunt 

trekken. Toch is er wat commentaar op de muziek want past een ‘dun viooltje’ wel bij die 

ruwe golfslag. Beelden met veel contrasten die benut kunnen worden. Klamp je daarnaast niet 

al te strak vast aan het ritme van de muziek met de overvloeiers: wissel af met snelle en 

langzame.  

Jan - Nieuw leven: we zien eerst de oude serie uiteraard om te vergelijken en inderdaad, de 

tweede versie ziet er aanzienlijk anders uit. De bezwaren, aldus Jan, waren dat er te weinig 

spanning in zat, geen ontwikkeling en nauwelijks een hoogtepunt. De serie was wel 

schilderachtig en dat is ze nog.  Deze verbeterde serie heet dan ook: Nieuw leven in het bos. 

We zien ook meer details èn progressie, sterke overgangen en meer nieuw leven. Volop groen 

dat steeds meer domineert. Wel veel totalen. Toch heeft Jan goed gediafragmeerd zodat sterke 

punten eruit springen en de rest onscherp blijft. Ook de ‘derde beelden’ zijn er door de juiste 

overvloeiingen.  Toch is het einde wat abrupt. Dat laatste beeld zou je meer uit kunnen faden. 

Volgens de kenner had Mozart geen binding met de natuur zoals Beethoven (bijvoorbeeld de 

Pastorale) maar toch leent de muziek er zich prima voor. Prima bella naturella.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dick – Staal: geen dik staal want de opgepoetste versie is minder dik; de serie is gekrompen 

van 7 naar 5 minuten. Dick heeft wat meer de kleuren bij elkaar gezet en enkele trappen eruit 

gehaald. Je zou denken dat de werkers last van hernia kregen. Toch kan de serie sterker door 

nog meer details. Mogelijk de bomen waarmee de fabriek wordt omringd erin plaatsen en 

ermee eindigen. Zo krijg je toch meer verhaal. Details kun je met uitsneden bereiken zonder 

de scherpte aan te tasten. Wissel af in de sta-tijden dus laat sommige langer staan en andere 

korter op het ritme van de muziek. Mijn tip voor de muziek: Pink Ffloyd heeft veel 

synthesizereffecten gebruikt. Lijkt me goed voor een wereld van staal. 

We sluiten deze bijeenkomst af met dankwoorden aan diegenen die weer een heel seizoen hun 

werk deden. Zonder hen waren deze bijeenkomsten niet mogelijk. We danken coördinator en 

presentator Jan. Voor de technieken waren verantwoordelijk Rob, Ferdinand en Pieter. Dank 

aan de aanwezigen voor de commentaren en suggesties en rest mij nog u en de uwen een fijn 

zomerreces toe te wensen met natuurlijk veel, héel veel inspiraties.  

Hugo 

 

 

 


