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Een goede start in dit kersverse nieuwe jaar. Na het Kerstreces zijn we weer toe de accu’s te 

ontladen. Daarom begint Jan meteen met de inventarisatie voor het AV Festival op 13 maart 

en komt op 16 series. Het programma wordt door Pieter gemaakt die ook voor de projectie 

zorgt.  

Voordat we gaan sidderen van onze eigen oud en nieuw te tonen series eerst wat 

mededelingen:  

- Pieter heeft een vraag over de groepsproductie Fort Isabella. De hieraan verbonden 

instanties als de eigenaren van dit fort, de Wielrijdersvereniging/Museum willen graag 

kopieën van de serie. We hebben de voorwaarden eraan gesteld dat deze kopieën niet 

vertoond zullen worden buiten deze kringen. Zie de uitgebreide e-mail hierover. Voor 

onze groep is dit geen probleem. 

- Archivering series. Gerrit had het beheer van de archivering op de website van 

Shot’71. Omdat Gerrit geen lid meer is, blijft de vraag of we hiermee door willen 

gaan. Alleen de series die getoond zijn op het AV Festival zullen de moeite waard 

zijn.   

- Jan stelt voor een besluit te nemen over het inleveren van de series in MPEG of 

EXEFILE. Er wordt steeds meer in MPEG gewerkt omdat blijkt dat het gebruik van 

video bij Exefile vaak problemen geeft. Echter MPEG heeft soms lichte haperingen bij 

zoomeffecten. Daar stoort het publiek zich niet aan, zo wordt opgemerkt. We besluiten 

dat de series naar keuze van de maker zowel als MPEG als EXE kunnen worden 

ingeleverd. Jan zal hierover een mail rondsturen.  

Genoemde serie Fort Isabella wordt 

weer vertoond. De stem van Rob klinkt 

nu beter. Op een storende witte vlek na 

ziet de serie er prima uit met 

compliment voor de samenstellers 

Corrie en Rob. De serie wordt als 

opening op het AV Festival getoond.  

 

 

 



We gaan verder met debuten. Na de spits van Fort Isabella heeft Peter een korte privé 

primeur: een Vakantie in Monschau. Typerende opnamen van dit pittoreske Duitse plaatsje, 

gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zeer geliefd bij vakantiegangers. Wanneer Peter 

de familiekiekjes eruit haalt of vermindert kan er, met wat informatie, een aardige serie met 

een lekker tempo van gemaakt worden.  

Niet op muziek van Vivaldi maar onder andere pianist Jan Vayne toont Ad nu de volledige 

serie de 4 seizoenen van de Empelse Waard in chronologie Lente, Zomer, Herfst en Winter. 

De zwarte gaten van 1 à 2 seconden die de auteur tussen de seizoenen gemonteerd heeft, 

worden door enkelen als storend ervaren. Je kunt dit oplossen door de muziek door te laten 

lopen. De versnelde opnamen van de luchten is een aardig effect maar hapert nog wat. De 

overvloeiers zijn goed op de tonen van de muziek gezet.  

Pieter heeft een serie gemaakt over een crematieceremonie bij het St. Joris Gilde in 

Berlicum. De leden, zo vertelt Pieter, zijn op de hoogte van deze projectie. Pieter vraag of dit 

iets is voor het Festival op 13 maart. Jan is de enige die iets opmerkt over de kwaliteit van de 

opnamen. Het blijkt dat Pieter die niet gemaakt heeft. Alle opnamen zijn ter plekke gemaakt 

door leden van het Gilde. Pieter heeft er een serie van samengesteld. Dan rijst de vraag of de 

maker of samensteller een serie mag inleveren waarvan de opnamen niet van de maker zelf 

zijn. Dit zal wel vaker gebeuren. Als samensteller zullen er wel meer opnamen van anderen 

bij zitten. Toch ziet Pieter ervan af de serie op het Festival te tonen. 

Dan volgen de eerder vertoonde series. Hugo gaat weer met de tijd mee: de Tijdstroom, 

slechts een fractie van de eeuwigheid. Helaas laat de techniek ons hier in de steek. Veel 

haperingen zowel in beeld als in het geluid. De elementen tijd, geboorte met een 

humoristische blik in het familiealbum, snelheid, de dood en de rol van de zon worden hier op 

een vlotte manier vertoond. Toch een tip om het beeld van het water onscherp te maken 

voordat deze overgaat naar het stromende deel. 



De tijd draait door dus Ferdinand neemt de klok over met SetasdeSevilla – de 

paddenstoelen van Sevilla. Met luchtfotografie en tekeningen van architect Jürgen Mayer 

beginnen de veranderingen al. Ook Ferdinand laat een duidelijke stem horen. Overigens de 

commentaren over de duidelijkheid van de stemmen zijn goed. Dat geldt ook voor de lengte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin laat ons de reis naar China nog een keer meemaken. Zijn ingesproken stem klinkt 

goed doch voor een enkeling soms nog iets te snel. Een compliment van de aanwezigen voor 

de stemmen in het algemeen. Het gaat vooruit! Martin heeft drastisch ingekort in vergelijking 

met de voorgaande versie. Tegelijk heeft hij nu duidelijk het accent gelegd op de 

ontwikkeling van China vanaf de Culturele Revolutie. 

Dick is vanavond de hekkensluiter met ook een bijgewerkte serie Canaria. Wat een land is 

dit. Dick heeft de serie mooi verdeeld in het ruwe deel afgewisseld met het supertourisme en 

de massale (nog) lege stoelen en bedden. De totalitaire bouw van hotelkamers als containers 

neergezet overigens wel in vormen die er goed bij passen. Dick maakt ons attent op de lichte 

flikkeringen in het begin, waarschijnlijk, aldus technisch-kenner Martin met kleine ingrepen 

wel op te lossen zijn. De opnamen zijn perfect. Alleen de teksten bij de aftiteling zijn wat iel 

en verschoven. Bij de tweede vertoning komen die beter over. Mogelijk moest de techniek 

nog op gang komen. 

Volgende vertoning is op dinsdag 18 februari, tevens de generale repetitie voor het AV 

Festival 13 maart. Deze bijeenkomst gaat Henk Tulp de series van commentaar voorzien. 

Hugo 

  



 

 


