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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep   

   

Het is de tijd van Passie en Requiems kortom de week voor Pasen. Een prachtige periode van bezinning 

en creativiteit oftewel de entree van de lente, de Prima Vera. De temperaturen stijgen gestaag 

geflankeerd door inzet en bedrevenheid van amateurs in clubverband. Ook Amadeus wordt niet 

vergeten.  Na het welkomstwoord van Jan houden we een korte evaluatie over het AV-Festival van 22 

maart waarna we gaan genieten van het debuut van nieuwkomer Dick. Ook Martin en Jan hebben 

vanavond nog wat verrassingen onder de petten.    

De evaluatie van het AV-Festival 22 maart 2019.    

Hoe is het verlopen en zijn er verbeterpunten te noemen. Er wordt geconstateerd dat er vanuit het 

publiek niet veel opmerkingen kwamen. Er hing een prima sfeer ondanks dat de hoeveelheid 

bezoekers wat afneemt. Overigens is dit een landelijke trend, zo wordt er opgemerkt. We vormen een 

veelzijdige groep. We proberen toch meer diepgang en meer verhaallijn in de series te brengen.    

Martin heeft een power-point-presentatie gemaakt van zijn deelname aan de dorpstafel in Gemonde. 

Dit zijn plaatselijk georganiseerde gebeurtenissen over de stand van zaken in een dorp. Het betreft dan 

vooral de knelpunten die uitgelicht en toegelicht worden. Deze keer was het thema de gangbaarheid in 

het dorp voor mensen met een handicap. Zij moeten vaak allerlei manoeuvres toepassen om zich van 

A naar B te kunnen bewegen. Om dat goed in beeld te brengen is Martin met een groep rolstoelers en 

begeleiders meegegaan met de camera en heeft er een Audio Visueel – film gecombineerd met foto’s - 

van gemaakt. Leuk gebracht; een vlotte montage met de bekende muziek van Herman van Veen Opzij. 

Opzij met die obstakels zal hij bedoeld hebben. Hier heeft hij, samen met de genoemde groep bij de 

gemeente een presentatie gemaakt die erg aansloeg. Zelfs enkele wethouders zijn wakker geschud en 

hebben diezelfde tocht ook gemaakt. Wat een Audio-Visuele serie teweeg kan brengen.   

 

Dan toont Martin de serie 

Winterwonderland als inleiding op 

deze lezing. Prachtige beelden van 

een heldere winterdag met rijp op 

de bomen afgetekend tegen een 

helblauwe lucht. Het scrollen van 

links naar rechts over de 

panorama’s duurt wat lang. Ook 

sprongen de horizonten iets. Maar 

de prachtige muziek van Vivaldi 

maakte veel goed. Mooie 

sfeerbeelden.     

  

Dick toont zijn debuut: Staal. Hiertoe had hij een verlaten staalfabriek bezocht in het plaatsje Vitkovice 

in Tsjechië. Deze fabriek – ooit hoogovens -  staat middenin een woonwijk. Nu wordt ze gebruikt voor 



culturele activiteiten als theater en 

dergelijke evenementen. Het is iets 

heel aparts, aldus Dick. Ik vergelijk 

het met de Verkadefabriek in Den 

Bosch. De serie is gemaakt in Wings. 

Eerst pakken we de positieve punten 

bij de kop. Het zijn indrukwekkende 

beelden die zo in een galerie getoond 

kunnen worden. De serie komt, 

mede door de muziek van Mario 

Batkovic en Ibrahim Maalouf, heel 

apart. Sterke sfeer, ijzersterk. Hij 

begint een beeld zwart/wit die overgaat in kleur. Zijn AV is goed afgestemd op het ritme van de 

muziek. Veel lijnenwerk dat bijna grafisch over komt. Ook zijn er minder sterke punten. We zien erg 

veel van hetzelfde. De vermindering in lichtsterkte eindigt  voortdurend in zwarte beelden, wat toch 

wel vermoeiend is om naar te kijken. Ook de lichte beelden komen wat onverzadigd of erg grijs over.   

Onze tips: de overgangen lang maken dan storen ze elkaar niet. Ik zou zwart/wit en grafischer 

beginnen om dan in zijn geheel over te gaan in kleur. Dan is het sterk om van onscherpte over te gaan 

naar de realiteit. Er wordt opgemerkt dat scherpte, dus pure scherpte zelfs storend kan zijn. Te veel 

scherpte komt vaak onnatuurlijk over.  Ook een idee om de omgeving erbij betrekken zoals middenin 

deze woonwijk staat de oude staalfabriek, etc. Ook details en uitsneden versterken de serie.  Sommige 

opnamen nodigen uit langer te moeten staan om de kijker gelegenheid te geven goed te observeren.    

Ook Jan heeft een debuut, zaterdag jl. gemaakt dus de pixels vers uit de camera: Nieuw Leven. Hij 

bezocht hiertoe de vennen en fotografeerde tegen de avondschemering wanneer het licht mooi en 

zacht is met als resultaat mooie, zachte beelden. Sommige planten lopen al uit. Sfeervol. Amadeus 

horen we nu ook. Een echte lenteserie. Er is commentaar dat Mozart wat snel van de piano is 

afgehaald, maar zo is de muziek, aldus Jan. Hij is aan het einde van een stuk begonnen. Het lijkt of hij 

met uitfaden de muziek geforceerd laat eindigen maar schijn bedriegt. Wel kan de serie korter en zien 

we toch veel van hetzelfde. Ook scheve horizonten en onscherpte.    

Tip: fotografie in de verhouding 4: 3 of 2:3 geeft meestal nog de beste resultaten. De verhouding 16:9 

is ruimer maar minder van kwaliteit. Dat is dus de keuze en ligt vaak aan het onderwerp.    

Ten slotte toont Jan nog twee versies 

van het Jeroen Bosch Dweilfestival. 

We zien en horen een lange versie en 

een kortere met life-muziek wat de 

sfeer ten goede komt. Ook het AV is 

sterker. Dus concluderen we weer 

dat sfeer belangrijk is, niet het 

verhaal. De foto van het lege podium 

kan eruit volgens sommigen. Ik zou 

ermee eindigen. Tot slot wordt 

opgemerkt dat de bassen in het 

geluid erg zwaar over komen.    

21 Mei is de laatste van het seizoen. Graag tot dan. Fijne Paasdagen.   


