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Nieuws

Van de voorzitter
Twee maanden geen NVBGnieuws, betekent niet dat er niets ter melden
valt. Integendeel!

Jubileum
Op 15 september was het 60 jaar geleden dat de “Vereniging voor
Geluidsjagers” werd opgericht. We zijn dus in een jubileumjaar
aangeland. Komende maanden zullen we veel aandacht aan dit jubileum
besteden, met als afsluiting het feestelijke “Nationaal AV Festival”. Een
jubileumcommissie, waarin Leo Koppens, Robert Bleekrode, Henk
Dijkstra en ik zitting hebben, is daar druk mee bezig. Daarbij werkt de
commissie nauw samen met Jan van der Schans, Peter Versluijs en
Arthur Palache.
Reserveer alvast in uw agenda 8 april 2017! Ook dan weer in Barneveld.

een paar maanden zal duren, tenzij er nog meer leden zijn die daarbij
willen helpen! Een email naar voorzitter@nvbg.nl en ik zal u de
handleiding voor het vertalen toesturen.
Winteractiviteiten
De wintermaanden komen er weer aan. De regio’s starten hun activiteiten
op en ook de regionale AV-festivals openen hun deuren. Ik hoop veel
leden van de NVBG te ontmoeten bij de regio-bijeenkomsten en de
festivals.
Ed Diersmann,
Voorzitter NVBG.

Verhuizing archief
Het bestuur heeft besloten om het archief van de NVBG (ook 60 jaar oud)
onder te brengen in een gehuurde opslagruimte. Het is van een
dusdanige omvang dat we daar geen lid van de NVBG mee willen
opzadelen. Elders in dit NVBGnieuws een verslag over de verhuizing.
Geluidenservice operationeel
Het is dan eindelijk zover: Geluidenservice kan door de leden van de
NVBG gebruikt worden. Op 15 september is op het besloten deel van de
NVBG website Geluidenservice vrij gegeven. Leden van de NVBG
hebben daarover een Nieuwsflits ontvangen. In dit NVBGnieuws is ook
een kort artikel opgenomen over Geluidenservice
Geluidenservice maakt voor het zoeken naar geluidsfragmenten gebruik
van zogenaamde trefwoorden. Deze zijn nu nog voornamelijk in het
Engels. Marco Issing, Robert Bleekrode, Ton de Bruijn, Gerrit van
Harreveld, Nico Warnaar en Henk Dijkstra helpen mij met het omzetten
van de Engelse trefwoorden naar Nederlandse. Een hele klus, die nog we
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Van de redactie
Twee maanden lang geen nvbg-nieuwsbrief, dat gaat onderhand
ontwenningsverschijnselen geven. Na een wat mij betreft fantastische
zomer maken we een frisse start met een interessant nummer.
Geluid
In dit nummer komen allerlei aspecten van geluid ter sprake. De
voorzitter heeft in zijn voorwoord al aangegeven dat de geluidenservice
van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid nu operationeel is.
Maak daar dus gebruik van als u niet in de gelegenheid bent om zelf life geluiden op te nemen. Met meer dan 11000 geluidsfragmenten moet het
toch mogelijk zijn om er iets van uw gading te vinden.
Uiteraard mag in dit nummer een interview met Nico Warnaar, DE
geluidsman van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid, niet
ontbreken. Naast dat interview heeft hij ook nog een artikel geschreven,
dat geheel over geluid gaat.
Functioneel gebruik van geluid wordt nog eens onderstreept in een
artikel van Herman Kraij, waarin hij aandacht vraagt voor omgevingsgeluiden. Deze kunnen allesbepalend zijn voor de sfeer van een
audiovisual en zijn dus onmisbaar voor de AV-er.
Verhuizing archief
Het NVBG-archief is verhuisd van Ommen naar Moordrecht. Ed
Diersmann geeft een kort verslag van de noodzaak ervan en beschijft
hoe de verhuizing is verlopen.
Gebruikelijke rubrieken
Tot slot de gebruikelijke rubrieken, zoals Nieuws uit de regio ’s en
Festivalnieuws. Dit keer is er slechts één verslag uit de regio Arnhem. Ik
hoop dat het in de komende tijd wat beter wordt, het is immers altijd
aardig om te lezen wat er in de andere regio’s gebeurt.

Kenniscentrum
Het kenniscentrum heeft in de afgelopen periode weining nieuws
opgeleverd. We gaan er vanuit dat dit na de vakantie zal veranderen en
dat de aanlevering van artikelen voor het kenniscentrum zal hervatten en
intensiveren. Uw bijdragen zijn te allen tijde welkom. Stuur ze naar:
kenniscentrum@nvbg.nl, dan zorgen wij ervoor dat uw artikel op nette
wijze in het kenniscentrum wordt opgenomen.
Jubileum
De voorzitter heeft er in zijn inleiding ook
al over gesproken: we zijn jarig geweest
en gaan dat vieren. Het verjaardagsfeestje valt samen met het Nationaal AVFestival op 8 april 2017. Dan gaan we er
uitgebreid aandacht aan besteden.
Uiteindelijk is 60 jaar een hele leeftijd, dat mag dus niet ongemerkt
voorbij gaan. Maandelijks zullen we proberen om een tipje van de sluier
die nu nog over de festiviteiten ligt, op te lichten.

Jubileumuitgave nvbg-nieuwsbrief
Intussen proberen we kopij te verzamelen voor het jubileumnummer. In
de nvbg-nieuwsbrief is er al een paar keer aandacht aan
besteed, maar de aanlevering lijkt wat gestagneerd. Ga in
uw gedachten nog eens na welke (min of meer spannende)
avonturen u heeft beleefd tijdens een presentatieavond of
bij het maken van (al dan niet bijzondere) opnamen. Schrijf
uw avonturen op en stuur ze naar de redactie.
Arthur Palache, hoofdredacteur
nvbgnieuws@nvbg.nl
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15 september 1956
15 september 2016

De op doorslagpapier getypte voorlopige ledenlijst van 15 september 1957 is
hier deels weegegeven:

Vereniging van Geluidsjagers
Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid
Op 15 september 1956 werd de te Amsterdam gevestigde Vereniging voor
Geluidsjagers opgericht. Helaas is in ons archief niets te vinden over de
oprichting, behalve de foto van het eerste bestuur:

Ook wordt op die lijst melding gemaakt van:

ZON betekent Zieken Omroep Nederland. Wat WTP betekent is nog niet
achterhaald. Zijn er leden die hier duidelijkheid over kunnen verschaffen?
En ook over recorderbezitters in MINJON? 1)
Het verwachte ledenaantal zou dan tot 200 kunnen oplopen.
Op de voorste rij van links naar rechts:
S. Swinkels
Algemene zaken en “Phonorama”-redactie
R. van Wezel
Technisch adviseur
Dr. J.L. Mees
Voorzitter
Ed.A. van Heese Vice-voorzitter
Joh. Goosen
Secretaris-penningmeester
Wie de heren op tweede rij zijn en wat hun functie is, is niet bekend .

In maart 1958 ontvangen de leden een nieuwe totale ledenlijst met 56
namen en de mededeling “T.z.t. ontvangt u de ledenlijst WTP. (2000
adressen).
1)

Herman Broekhuizen richtte in 1953 met instemming van de AVRO de omroep Minjon
(Miniatuur Jeugd Omroep Nederland) op, waar jongeren in staat werden gesteld zelf
programma's te maken of 'met de radio te knutselen' zoals hij zelf zei. (redactie)
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Op 2 april 1958 worden de statuten goedgekeurd bij Koninklijk besluit
nr.34. Deze goedkeuring is gepubliceerd in de Staatscourant van
donderdag 19 juni 1958 onder nummer 116.

De jonge vereniging zoekt al snel de publiciteit zoals blijkt uit deze
publicatie in “Het Vaderland“ van 19 juni 1958.

In het komende jubileumjaar zullen we regelmatig in het archief van de
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid duiken om interessante
wetenswaardigheden op te dissen over de vereniging, die in de loop van
de jaren een paar keer van naam veranderd is:
 De Vereniging van Geluidsjagers
 De Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie
 De Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid

Ervaringen en anekdotes van leden zijn van harte welkom.
Hoofdredacteur Arthur Palache (NVBGnieuws@nvbg.nl) ziet ze graag
tegemoet .
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De NVBG-geluidenservice
De NVBG Nieuwsflits van 15 september meldde dat de leden gebruik
kunnen gaan maken van de NVBG Geluidenservice. Het heeft veel
voeten in de aarde gehad voordat dit kon worden gerealiseerd.
Het team van Geluidenservice, bestaande uit Nico Warnaar, Henk
Dijkstra en Ed Diersmann is maanden bezig geweest om een systeem te
bedenken waarmee u redelijk eenvoudig de gewenste geluids-fragmenten
kunt opvragen.

Voor het gebruik van Geluidenservice is een uitgebreide handleiding
gemaakt. Deze kunt u downloaden (http://www.navg.nl/nvbgnieuws/
Handleiding-Geluidenservice.pdf).
Het team van Geluidenservice hoopt dat veel leden gebruik zullen maken
van de Geluidenservice waarmee zij hun hobby nog verder kunnen
verbeteren.
Geluidsjager Nico Warnaar, beheerder en eerste behandelaar
Henk Dijkstra, tweede behandelaar
Ed Diersmann, websiteondersteuning

Door de omvang van de Geluidenservice (1,5 Terabyte) is het niet
betaalbaar om alles online te zetten. U kunt de 11.444 geluidsfragmenten
dus niet vooraf beluisteren.
De fragmenten zijn onderverdeeld in 17 categorieën. Met behulp daarvan
en met trefwoorden kunt u geluidsfragmenten selecteren en bestellen.
Het streven van de medewerkers van de Geluidenservice is binnen een
week de gevraagde fragmenten naar de aanvrager toe te zenden via een
internet transferdienst.
De 11.444 geluidsfragmenten zijn allemaal voorzien van Engelse
trefwoorden. Marco Ising, Robert Bleekrode, Ton de Bruijn, Gerrit van
Harreveld, Nico Warnaar, Henk Dijkstra en Ed Diersmann gaan de
komende maanden Nederlandse trefwoorden toevoegen aan de
geluidsfragmenten.
Mocht u daarbij willen helpen, stuur een berichtje naar
voorzitter@nvbg.nl en u krijgt de handleiding daarvoor toegestuurd. Hoe
meer leden meehelpen, hoe vlugger het is afgerond.
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Interview Nico War naar
Ik heb mijn oren altijd meer gespitst op geluiden dan
op muziek. Geluiden bewegen mij meer dan een
muzikale compositie. Naar muziek luisteren is fijn en
ontspannend, maar met mijn hobby ben ik actief met
geluiden bezig.

Wie is Nico Warnaar?
Nico is 58 jaar oud, woont in Capelle aan den IJssel en heeft een fulltime
baan als bestandsbeheerder bij een technisch dienstverlener. We laten
hem zelf aan het woord:

Ik heb 25 jaar lang Fonorama geproduceerd; de transcriptieservice (de
auditieve nieuwsbrief) van onze vereniging.
Die verscheen eerst op compact cassette, later op CD. Ik deed de
redactie, presentatie en techniek. Dat was heel leuk om te doen!
Ik ben 6 jaar lang Bestuurslid Geluidszaken bij de toenmalige NVG
geweest en ben in 2009 benoemd tot erelid.
Ik heb in totaal 51 inzendingen voor geluidswedstrijden op mijn naam
staan en mocht daarvoor zestig prijzen of eervolle vermeldingen in
ontvangst nemen, nationaal en internationaal (waaronder vijfmaal de Dr.
Jan Mees Prijs en tweemaal de Grand Prix Audio bij de CIMES).
Ik ben daarnaast 13 jaar lang actief geweest bij twee ziekenomroepen,
toen vier jaar bij een lokale omroep en bij een commercieel radiostation.
Ik ben ook enkele jaren geluids-restaurateur geweest bij het Nederlands
Instituut voor Beeld & Geluid.
Ik ben een fervent geluidsjager; lid geworden
van de toenmalige NVG in juli 1983. In die tijd
produceerde ik klank-dia series. Ik schoot
dia’s tijdens verre vakanties en nam het
lokale geluid op met een cassetterecordertje.
Zo stelde ik reisreportages samen. Later is de
reislust en de fotografie wat bij mij
afgenomen en ben ik mij gaan concentreren
op geluid bewerken…
Als ‘groen’ Geluidsjagertje startte ik destijds met twee cassettedecks, een
pick-up, een Tandy verengalm en een analoog mengpaneeltje. Toen ik
eenmaal een tweedehands Revox B77 bandrecorder op de kop had
getikt, kon ik véél mooier opnemen en nauwkeuriger gaan monteren; dat
kwam mijn creativiteit ten goede. Wat later schafte ik een grotere
mengtafel aan en ging ik over op DAT; ofwel Digital Audio Tape van
Sony, helaas bestaat dit niet meer.
Nu werk ik qua software thuis met Pro Tools. Dat is wereldwijd de meest

De redactie in gesprek met Nico Warnaar
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gehanteerde software om audio en
muziek te bewerken. Pro Tools is de
standaard-norm bij vrijwel alle
muziekstudio’s en omroepen, maar
ook bij filmmaatschappijen. Dit pakket
is ook voor de hobbyist betaalbaar en
redelijk gebruiksvriendelijk. Pro Tools
draait bij mij thuis op een Apple I-Mac
en dit is een zeer stabiele,
betrouwbare configuratie gebleken.
Audacity is een heel bekend en gratis
programma, maar het kent zijn beperkingen. Ik heb in Pro Tools een
onbegrensd aantal stereo (of mono) sporen beschikbaar en kan mijn
sessie – indien nodig - in vrijwel elke geluidsstudio openen; de
uitwisselbaarheid met andere geluidsmensen is dus groot. Bovendien zijn
er veel extra plug-ins beschikbaar; dat zijn leuke tools voor galm, delay,
toonfiltering, snelheidsverandering, compressie, speciale effecten
enzovoort. In Pro Tools lijkt niets onmogelijk. Je kunt alle parameters
automatiseren, intern mixen, bestanden converteren, je computerscherm
naar wens inrichten, noem maar op. En hoe complex en langdurig je
geluidscompilatie ook mag zijn, je houdt altijd
het overzicht!
Ik luister af via Genelec monitoren. Dat zijn
professionele, actieve weergevers die prettig,
maar ook zeer neutraal klinken en uiterst
transparant zijn. Elke tik, vervorming of
montagefout komt genadeloos aan het licht.
Het Finse Genelec biedt luidsprekers
variërend in grootte van een pak waspoeder
tot een wasautomaat, dus in alle prijsklassen.
Ik doe graag mee aan wedstrijden. Mijn
motivatie daarvoor is je prestaties te kunnen

meten met anderen. Je ontdekt waar hobbygenoten mee bezig zijn en dat
doet je weer inspireren tot een volgend project. Verder is zo ’n wedstrijd
een mooi platform om jouw laatste productie aan het ‘grote’ publiek te
laten horen. Het treffen is ook een leuke aanleiding om van je
zolderkamer af te komen, want geluidsjagen is toch een nogal solistische,
ja soms zelfs eenzame vrijetijdsbesteding.
In NVBG verband wil ik mij in de toekomst meer gaan richten op
‘postproductie’, ofwel: AV makers helpen om geluid, muziek, gesproken
woord en speciale effecten onder hun beelden te zetten. Ik zie op
festivals vaak prachtige plaatjes, slim geprogrammeerd tot een boeiende
AV serie, maar een goede ‘soundtrack’ kan zoveel meerwaarde geven;
aan diepte, vaart, sfeer en emotie! Het geluidsontwerp bij audiovisuals is
in mijn beleving niet altijd optimaal. Er is zoveel meer te halen uit het
‘audio’ deel van je AV serie.
Ook blijf ik klankbeelden fabriceren, ook al worden er (even?) geen
geluidswedstrijden meer gehouden. Want met louter geluiden en
stemmen een verhaal vertellen is fantastisch! (Ik heb me trouwens nooit
geroepen gevoeld om zangkoren of fluitende vogels te gaan opnemen.)
Terwijl je dit leest, is de NVBG Geluidenservice via onze website
operationeel geworden. Deze dienst bestaat uit een collectie van
tienduizenden geluiden, sfeertekeningen plus speciale geluidseffecten.
Leden kunnen online eenvoudig, snel en gratis allerlei geluiden (in de
beste kwaliteit) opvragen. In nauwe samenwerking met ons bestuur ga ik
mij inspannen om geluidsaanvragen van leden te behandelen. Ik hoop
dat deze nieuwe geluidenservice voor velen een stimulans mag zijn, om
een nòg betere geluidsband bij hun AV producties te voegen…
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit gesprek of
naar aanleiding van het artikel over geluidsadviezen, mail
deze dan naar: n.warnaar@planet.nl

foto’s: Ed Diersmann
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Omgevingsgeluid
Omgevingsgeluid is overal.
Onlangs heb ik de animatiefilm "The red turtle" van de Nederlander
Michael Dudok de Wit gezien. Tijdens de vertoning kon je in de zaal een
speld horen vallen. Na afloop bleven de mensen nog een tijdje in stilte
nagenieten. Dit is een bijzondere film, die iedere AV-maker zou moeten
zien.
Eerst enige informatie
De film bestaat uit - als ik het goed heb - 80.000 met de hand getekende
beelden. Deze zijn eenvoudig van opzet (less is more). De voornaamste
ingrediënten zijn strand, zee, bos, een vlot, een man, een schildpad, later
een vrouw en een kind. Het geluid bestaat uit een enkele menselijke
kreet, hier een daar een kort voor de film gecomponeerd muziekfragment
en de rest is omgevingsgeluid (misschien wel meer dan 90%). Er is geen
gesproken tekst. In wezen is dit dus een woordloos verhaal met een
begin, enkele middenstukken en een eind. De film duurt ongeveer 80
minuten.
Wat is er nu zo goed aan The red turtle?
De film gààt ergens over, er gebeurt wat en er wordt contact met het
publiek gemaakt (en dat zelfs zonder tekst). Daarnaast is er nagedacht
over elk facet van de realisatie. Het omgevingsgeluid steunt het
beeldverhaal en creëert sfeer. De muziekfragmenten worden gebruikt om
de emoties van de hoofdpersonen te verduidelijken.
Deze film is totaal anders dan de stomme films van honderd jaar geleden.
Daarin zagen we alleen wat korte beeldteksten en werd er tijdens de
vertoning muziek gespeeld.

In vele "AV's" zien we dat we op
beeldgebied behoorlijk vooruit zijn
gegaan. Het geluidsgedeelte is vaak
beperkt gebleven tot één stuk muziek, dat
ook nog geschreven is voor een
luisterpubliek. Dit kan wel, als er speciaal
voor dat stuk muziek of dat lied wordt gefotografeerd in overeenstemming
met de bedoelingen van de componist. Uitgaande van het beeld, denk ik
dat we in de eerste plaats omgevingsgeluid moeten gebruiken.
Het mooiste, maar ook het moeilijkste, is
om dat ter plaatse op te nemen met een
redelijk goede kleine recorder. Een
microfoon registreert in tegenstelling tot
een objectief, alles in de wijde omgeving.
Naderhand zijn ongewenste geluiden niet
even weg te poetsen met een soort
"Audio-Shop". Neem dus altijd ruim op.

Natuurlijk kan ook gebruik worden gemaakt van op geluidsdragers
vastgelegde sfeer- en effectgeluiden. Denk aan het NVBG-geluidenarchief. Het gebruik van deze geluiden in een audiomontage is zeer
eenvoudig. Op elk gewenst moment kunnen ze worden ingezet of
veranderd en prachtig passend worden gemaakt bij het beeld. In ieder
geval krijgt de serie meer sfeer en wordt het contact met het publiek
verbeterd. Daarna kunnen de op maat geschreven tekst en/of
muziekfragmenten worden toegevoegd.
Tip: Lui ster eens naar een doc umentair e o f een fi l m. Wanneer is er
omgevingsgeluid, wanneer muziek (wat voor soort muziek) en wanneer
tekst (wat voor tekst). Hoe zit het met de balans?
Herman Kraij
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Geluidsadviezen
Voor AV-makers
Tijdens het Nationale AV Festival 2016 in Barneveld beleefden we een
primeur. Bij de beoordeling van alle inzendingen heeft de jury hulp
gekregen van geluidsjager Nico Warnaar. Hij richtte zich als adviseur op
enkel en alleen het geluidsaspect van de AV series. Anders gesteld: er is
extra gelet op het audio gedeelte van Audio-Visuals. Dit komt voort uit de
ambitie van ons bestuur, om geluid bij AV series op een hoger plan te
doen komen. Een aantal facetten valt hierbij op of keert vaker terug.
Daarom vindt u in dit artikel tips om een nòg betere geluidstrack bij uw
volgende productie te maken.
Teksten inspreken
Weet wat je microfoon doet, hoe deze zich gedraagt.
Als de stem scherp of venijnig klinkt, haal deze dan
door een de-esser. Dat is een processor die een
scherpe “s” corrigeert. Je kunt scherpe ‘essen’ ook via
een equaliser (een verfijnde toonregeling) bewerken.
Daarnaast kunnen de letters “p” en “b” nogal ploppen,
exploderen. Dat komt doordat er ineens een flinke
hoeveelheid lucht tegen de microfoon aankomt; het
membraan slaat daardoor even dicht. De microfoon
onder een iets andere hoek ten opzichte van de mond
plaatsen doet vaak al wonderen.
Als je er achteraf (na de opname) pas achter komt, kun je ploppers vrij
eenvoudig alsnog via een toonfilter en de uitgangsregelaar corrigeren.
Zodra je de tekst voor de microfoon hebt ingesproken, monteer dan
meteen alle mond-geluiden en ademhalingen weg, dat is een kleine
moeite. (Je verwijdert immers ook alle mislukte takes…?)
Speekselgeluiden klinken via de luidsprekers extra luid en bovendien niet
zo aangenaam.

De akoestiek van
geïmproviseerde spreekcellen
klinkt vaak wat ‘dozerig’; wat hol.
Je hoort duidelijk dat de
microfoon in een kleine ruimte
met harde, paralelle wanden
stond opgesteld. Dat klinkt
gewoon niet mooi.
Ook dit is met een equalizer wat
te corrigeren, zodat de stem wat minder ‘opgesloten’ zit. Probeer een wat
grotere spreekcabine te maken en hang dekens, doeken of slaapzakken
op en leg kussens op de grond. Die absorberen het stemgeluid, waardoor
dat niet terugkaatst.
Tip: zet na de opname en montage wat kunstmatige galm over de stem,
dan klinkt ’t wat natuurlijker; er zit dan meer lucht om de stem.
Soms merk je, dat de in te spreken tekst niet lekker soepel uit je mond
komt. Spreek die tekst dan nog een keer in, dan gaat ’t al gauw stukken
beter.
Het valt onmiddellijk op, als de ingesproken tekst in schrijftaal is
geschreven. Dat komt houterig over, simpel omdat schrijftaal geen
spreektaal is. Als die tekst dan ook nogal strak en schools is opgelezen
wordt deze zeker niet prettig of boeiend om naar te luisteren. Bovendien
komt dat wat krampachtig over. En rechtstreeks citeren uit een reisgids of
reclamefolder is al helemaal een doodzonde (tenzij je echt een citaat
aanhaalt).
Probeer je tekst daarom te acteren, mooi voor te dragen! De verteller is
de gids, die de toeschouwer aan de hand meevoert. Een staaltje stem
acteren is altijd prima en gedurfd. Het is misschien niet perfect, maar wel
heel origineel en persoonlijk.
En durf eens - bij beelden van landschappen of steden - je tekst in de
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buitenlucht in te spreken, dat geeft meer aansluiting met het onderwerp;
een meer “live” gevoel.
Dialogen tussen twee of meer sprekers kunnen
soms ook ‘opgelezen’ klinken, jammer. Tip: lees
de tekst in stilte door, kijk je gesprekspartner aan
en zeg de tekst hardop, dan komt het
gesprokene veel eigener en minder geforceerd
over.
Je teksten moeten direct duidelijk zijn voor je publiek. Maak daarom de
uit te spreken zinnen niet te lang en gebruik geen moeilijke woorden.
Alleen dan kan de luisteraar het verhaal goed blijven volgen tijdens de
presentatie. Geschreven zinnen kan men (ieder in zijn eigen tempo) nog
eens overlezen, gesproken zinnen hoor je slechts eenmaal, dus deze
moeten meteen begrepen worden.
Wat opvalt op AV Festivals, is dat teksten vaak heel feitelijk en concreet
zijn; bijna juridisch spijkervast. Je mist dan toch de romantiek, de ziel,
jouw eigen gevoel en persoonlijke invulling.
Waarom zou je een statische tekstdia gebruiken, in plaats van levendig
ingesproken woord? Doe je dat voor ’t gemak? Ik krijg op AV festivals
soms het gevoel een muurkrant te lezen, in plaats van een audiovisual te
beleven, met kijken en luisteren. Dat komt door al die saaie tekstdia ’s.
Zoek een geschikte stem, die je verhaal vertelt en er zo leven inblaast;
een stem die er gevoel en klemtonen in legt.
Draag een mooi gedicht of een wijze spreuk ook echt vóór. Want een
geprojecteerde tekst slaat dood en haalt de vaart en de flow uit je
presentatie. Men wil jouw AV serie ondergaan, geen kille ‘tekstborden’
hoeven te lezen…
En als je toch een tekst dia wil projecteren, moet je daaroverheen geen
gesproken woord laten horen; het publiek kan de aandacht immers maar
op één ding tegelijk richten.

Mixen van Audiobronnen
Het blijft lastig, om de juiste verhouding te bepalen tussen muziek / geluid
enerzijds en gesproken woord anderzijds. Bij een onbalans is de tekst
minder goed te verstaan en zit de muziek feitelijk de spreker in de weg.
De toeschouwer moet dan beter zijn
best doen om de tekst te verstaan (of
mist daardoor iets) en dat leidt dan
weer af van wat jij hebt te vertellen.
Verraderlijk, want jij als samensteller
kent de tekst bijna uit je hoofd. De
toeschouwer hoort de tekst echter voor
de eerste keer.
Let vooral goed op de ‘zakjes’; voordat de stem erin komt, moet de
muziek al voldoende in niveau zijn gezakt. Als de stem is uitgesproken,
moet het volume van de muziek weer langzaam op het oude niveau
komen. Als de muziek lekker onder de tekst doorloopt, is het gesproken
woord voor iedereen moeiteloos verstaanbaar en harmonieert het een
met het ander. De gekozen muziek moet zich natuurlijk wel goed lenen
om er overheen te praten.
Een mooie overgang tussen twee of meer audiobronnen (een zogeheten
‘cross-fade’) verloopt soepel en gelijkmatig. Als je het netjes en rustig
doet, valt de wissel niet of nauwelijks op. Waak ervoor dat er ‘dode
punten’ in het geluid ontstaan, dat er even niets meer hoorbaar is. Want
als de fade-out en fade-in achter elkaar komen, in plaats van over elkaar,
krijg je een dip in het geluid. Dan ontstaat er onbedoeld een stilte, die de
continuïteit van je serie verstoort. Maar bewust enige stilte creëren in de
audio kan soms heel functioneel zijn, om de spanning op te bouwen, of
als aandachtstrekker.
Moeilijke montages in het geluid kunnen worden gemaskeerd door lange
crossfades te maken. Hoe dan ook, er bestaat – met de huidige
audiosoftware - geen excuus meer om lelijke knippen in de muziek te
laten zitten.
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Audiotechniek

Geluidsontwerp

Het tijdperk van ruis, vervorming, jengel, spetters en tikken in het geluid
is nu gelukkig echt voorbij. Toch is dit ontbreken geen vanzelf sprekendheid voor een kwalitatief goede audiomix.

Als je een AV serie maakt
over bijvoorbeeld beekjes en
waterraderen, laat dan ook de
watergeluiden zachtjes erbij
klinken. Pak deze desnoods
uit een geluidenbibliotheek
(zoals de NVBG
Geluidenservice), als je ter
plekke geen recorder bij de
hand had. Dat maakt je productie veel levendiger, er zit meer ‘couleur
locale’ in.
De toeschouwer verwacht gewoon omgevingsgeluiden te horen, want dat
is men gewend van de televisie en de bioscoop …
De kunst is een evenwichtige mix te maken, bestaande uit de elementen:
muziek, omgevingsgeluiden (setnoise) en gesproken woord.

Er kunnen in sommige
geluidsopnames rommelende,
bonkende lage tonen zitten. Dat
schept onrust - vooral in zalen - bij
wat luider afspelen. Het is dan net
alsof er buiten een vrachtwagen
langsrijdt. Die rumble gaat ten
koste van je totale uitsturingsniveau en het kan bij hoog volume zelfs je
luidsprekers beschadigen!
Remedie: haal al het signaal onder de 60 Hertz gerust weg met een ‘lowcut’ equalizer. (Het hoorbare gebied van 20 tot 60 Hz bevat toch geen
relevante informatie of muziek.)
Muziek en geluiden mogen nooit zomaar abrupt worden afgebroken, tenzij
het bedoeld is als effect. Het is beter een fade -out te maken (het
uitgangssignaal langzaam naar nul te draaien), ook als de muziek al is
afgelopen. De meeste muziek bevat galm (reverb) of heeft een echo
(delay), dat maakt dat de laatste noten langzaam uitsterven. Laat die
‘staart’ in je montage zitten, de galm bruut afkappen doet bijna pijn aan
de oren.
Luidheidsverschillen kunnen door je publiek als storend worden ervaren.
Het ene geluid wordt hierbij harder ervaren dan het andere, ook al geven
de uitgangsmeters dezelfde waarden aan. Laat je oren beslissen, niet de
uitlezing van je peak / VU meters.

Probeer eens ‘geluidssymbolieken’ aan
je serie toe te voegen. Bij beelden van
een drukke stad moet je claxons horen,
bij een boerderij moet je een kraaiende
haan horen, bij een spookkasteel hoor
je de donder rommelen, een hond moet
hijgen, bij een tram moet je een pingel
horen. Dat geeft herkenning en impact
aan je boodschap. Met het juiste
gebruik van concrete– en abstracte
geluiden kun jij je onderwerp meer
uitlichten en levensechter maken.

Een AV serie met slechts één muziekstuk geeft bij de jury en het publiek
al snel de indruk van: “Oh ja, er moet nog muziek onder mijn beelden
worden gezet, bijna vergeten...”
Tegelijk biedt een voortkabbelende muziekje geen toevoeging aan je
beelden, dat bevat geen meerwaarde of iets dat er ‘personality’ aan geeft.
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Er worden bij AV series nog te
weinig geluidseffecten
toegepast zoals fantasie- en
sciencefiction geluiden.
Hiermee worden bedoeld: niet
concrete maar juist
synthetische, onwerkelijke,
ondersteunende geluiden.
Films zoals Star Wars zitten
vol met deze moderne versie
van ‘hoorspel’ geluiden
(foley), let er maar eens op. Als je kunstig en creatief geluidseffecten
toepast, geeft dat je inzending veel meer zeggingskracht.

Wanneer je iemand in je productie interviewt, zet dan ook even een
portret van diegene tussen je beelden. Dan heeft de stem een gezicht
gekregen voor de toeschouwer.
Deins er niet voor terug om bij dia’s van exotische oorden lokale,
traditionele muziek te gebruiken in je AV serie. De muziek harmonieert
dan beter met de beelden en de inhoud plus het geeft sfeer.
Soms lijkt ’t wel of de uitgekozen muziek speciaal
op de inhoud van de AV serie is gecomponeerd en
dan doe je ’t als maker goed. Beeld en geluid
sluiten dan bij de serie naadloos op elkaar aan.
Dàt is AV in volle glorie!

Nico Warnaar
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit
artikel of het interview met Nico Warnaar, mail
deze dan naar: n.warnaar@planet.nl

Geluidseffecten
Geluidseffecten zijn er te kust en te keur. Maar waar vind je ze?
Zoals met veel andere dingen biedt het internet een keur aan pagina ’s.
Daaronder zijn ook aanbieders van geluidseffecten. Even zoeken op
Google en u kunt keuze maken uit een heel breed aanbod.
Handig is als u zoekt naar zoektermen als ‘gratis geluidseffecten’ of ‘free
sound effects’ of ‘royalty free sound effects. Bij downloaden vanaf dit
soort sites behoeft u zich ook geen zorgen te maken over afdragen van
rechten of royalties.
In de meeste gevallen zijn de effecten af te luisteren voor ze gedownload
worden en dat maakt de keuze gemakkelijk.
Maar…
Al deze geluiden en geluidseffecten worden aangeleverd en opgeslagen,
in MP3-formaat. En dat is niet het meest ideale formaat om in een
audiovisual te gebruiken. De kwaliteit is niet optimaal en zal afbreuk doen
aan de kwaliteit van het geheel.
Alle geluiden uit de geluidenservice zijn wèl van
uitmuntende kwaliteit. Het is
dus de moeite waard om
daar uw geluiden vandaan te
halen.
Downloaden hoeft niet, na
aanvraag worden ze
thuisbezorgd. Zie ook blz. 4
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Verslag NVBG Arnhem 13-09-2016
Onder tropische temperaturen begeven we ons naar Giesbeek voor de
eerste avond na de zomerstop 2016. Dit met de wetenschap dat we
welkom zijn in de catacomben van De Brede Blik, nog preciezer: de koele
kelderzaal. De temperatuur is hier te harden.
Piet, Frans en Cuno hebben alles nagenoeg startklaar staan. Eerst even
de zomervakantie evalueren … en bijkletsen.

Maar Jan heeft meer in petto. Met de serie HORROR EN SUSPENCE
experimenteert de ‘fotoclub van Jan’ met licht en een rookmachine op een
oude begraafplaats in Velp tijdens de donkere avonduren. We zien
wisselende licht- en rookeffecten rondom veel grafstenen. De
beeldwisselingen zijn perfect gemonteerd op de muziek CD Horror en
suspence. Supercombinatie!
Net op het moment dat we denken dat we de grafstenen zo ’n beetje
gezien hebben, gebeurt er weer iets in de AV in de vorm van horrorhumor.

Piet heeft zijn creativiteit
weer de ruimte gegeven
en heeft een leuke
openingsshowtje in
elkaar gedraaid. Het
theater is weer
geopend, de gordijnen
zijn open. Mooie
binnenkomer!

Jan Tuinman presenteert ons JUFFERSWAARD. Tijdens een fotodag met
enkele leden van zijn fotoclub heeft hij het natuurgebied Jufferswaard bij
Renkum (fotografisch) vastgelegd. De intro geeft een beeld van elk van
de fotografen en de fotografische onderwerpen. Daarna zien we een
selectie van beelden van elke fotograaf. Het leuke is dat deze serie meer
is dan een fotoboek. Hier en daar een dosis humor en de nodige
afwisseling. Met passende muziek van Terry Oldfield – Wildlife.
Ondanks dat wij AV-mensen niet de doelgroep zijn, hebben we genoten
van deze presentatie.

Dan neemt Cuno het stokje weer over. Op de avond van april 2017 willen
we de clubopdracht vertonen. Hij legt ons de spelregels uit en belooft ons
één en ander op de mail te zetten. Hij roept iedereen op om mee te doen
en beelden aan te leveren.

Na de pauze volgt LEUSVELD van Jan Groenhof. Hij is door IVN afd.
Brummen gevraagd om een presentatie te maken van Landgoed Leusveld
voor een IVN-jubileumdag. De presentatie moet in powerpoint en
doorlopend zijn. Dat zorgt voor enkele hobbels, maar deze heeft Jan
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weten te overwinnen. Tenslotte moet de serie de bezoekers
enthousiasmeren.
Na een keurige introductie over Landgoed Leusveld (bij Brummen) zien
we mooie opnames van planten en dieren die je op dit landgoed kunt
verwachten. Met muziek van Bizet, Toselli en Morisod. De afronding is
met een keurige eindredactie en de uitnodiging om eens een keer mee te
wandelen met het IVN.
Wat ons betreft nodigt deze presentatie ons uit tot een wandeling op
Leusveld.
Tenslotte heeft Piet Luitwieler zijn serie GALERIE ZUID gereviseerd. Een
mooie montage met beelden van oud ijzer en afval bij een ‘rommelige’
boerderij, die tevens dienst doet als atelier en galerie. Piet heeft
veelvuldig effecten van Wings Platinum toegepast. Of dit altijd evenveel
gewaardeerd werd door de kijkers, weet ik niet. De afronding en het
eindbeeld is goed. Een mooi afgerond geheel met kop-midden- en
eindstuk.
Dan neemt Piet ons mee naar
Spanje, waar we KERK IN
XABIA zien. Een architectonisch
ontworpen kerkje (bouwjaar
1967) in de buurt van Valencia.
Een spannende inleiding met
beelden van het exterieur en
later het interieur. Dan wisselen
de onderwerpen af en verflauwt
de serie.
Door de mondelinge toelichting voorafgaande aan de vertoning krijgen we
een goed beeld wat ons te wachten staat. Zonder deze inleiding ‘staat’
deze AV niet! We raden Piet aan om juist deze inleidende woorden te
verwerken in een voice-over of een tekstdia een het einde van de serie.
Voor revisie vatbaar!

Verhuizing NVBG-archief
Decennia lang heeft Mark van der Kloet het archief van de NVBG en haar
voorgangers op een uitmuntende wijze beheerd. Alles is overzichtelijk in
docentenmappen en dozen opgeborgen en gerubriceerd. Van het
aanwezige materiaal heeft hij een overzichtelijke catalogus gemaakt.
Het archief omvat:
 De inzendingen naar de Nationale Geluidswedstrijden en de CIMES
wedstrijden op geluidsbanden en Cd’s
 Alle uitgaven van Fonorama van
1982 - 2010 op compact cassettes,
DAT-cassettes en CD’s
 Alle verschenen periodieken van de
NVG en de NVBG
 Diverse archiefbestanden op harddisk
 Archiefbestanden in archiefdozen
Om een idee van de grootte van het
archief te geven, het bestaat uit:
 14 verhuisdozen
 4 sinaasappel dozen
 28 archiefdozen
 3 CD-koffers
 3 harddisk
 1 REVOX recorder

Mark heeft het voornemen om weer naar het Westen van Nederland te
verhuizen en kleiner te gaan wonen. Gezien de omvang van het archief
heeft het bestuur besloten om een opslagruimte te huren. In juli togen
voorzitter Ed Diersmann en penningmeester Henk Dijkstra naar Ommen.

Anneke Zonneveld, NVBG afd. Arnhem
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Na de zomervakantie beginnen niet alleen de regiobijeenkomsten, maar
komen langzamerhamd ook de AV-festivals in zicht.

Op zaterdag 1 oktober zal voor de derde maal het AV-Festival van het
Westen wor den gehou den. Eur opoor t 2016 zal, net als voorgaande
jaren, plaatsvinden in de zaal van:
Danscentrum Double Feet, Marijkeplein 12 in Rozenburg.

Met het gehele archief in de Boedelbak en de laadruimte van Ed ’s Volvo
keerden ze weer terug naar Moordrecht, waar een opslagruimte is
gehuurd. Na enig sjouw- en stouwwerk staat het archief daar nu veilig
opgeslagen.
De NVBG is Mark veel dank verschuldigd
voor de stipte en nauwkeurige wijze
waarop hij het archief heeft bijgehouden.
Wanneer leden geïnteresseerd zijn in
archiefstukken kunnen zij contact
opnemen met:
Ed Diersmann, voorzitter@nvbg.nl
of Henk Dijkstra, penningmeester@nvbg.nl

De zaal is open vanaf 10:00 uur, aanvang van de projecties: 11:00 uur
De toegangsprijs is slechts € 5,=, inclusief één consumptiebon.
Voor dit festival zijn in totaal 46 inzendingen binnengekomen. In drie
blokken van 1,5 uur, zullen in totaal 33 AV-series vertoond worden.
LET OP: het is mogelijk dat in het weekend van 1 oktober
wegwerkzaamheden gaande zullen zijn. Raadpleeg tevoren even de
website avwest.nl voor nadere informatie !
De organisatie van dit Festival is in handen van AV-groep West en
PixAna.
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Zaterdag 22 oktober wordt in Steenwijk de AV-dag van het Noorden
gehouden.
Inschrijven hiervoor kon tot 16 september.

Zaterdag 28 januari 2017 wordt in Rijen de Studiedag AV-groep 1592
gehouden.
Nadere informatie volgt.

Zondag 11 december wordt in Nederweert-Eind de DiaDigiDag gehouden.
Via Gerrit van Harreveld bereikte mij onderstaande aankondiging.

Zaterdag 11 maart 2017 wordt in Oosterhout het AudiovisualVisueel
Voorjaarsfestival gehouden.
Nadere informatie volgt
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Een tipje van de sluier...

Verkeerde laptop

Op zaterdag 8 april 2017 wordt in
Barneveld het Nationaal AV-Festival
van de Nederlandse Vereniging
voor Beeld en Geluid gehouden.
Nadere informatie over hoe en
wanneer inzenden mogelijk is, volgt.

Onlangs is mij gevraagd om een presentatie te geven tijdens de uitgave
van een nieuw boek. Het was een feestelijke bijeenkomst, met veel
bezoekers, dus ik had mijn best gedaan en een fraaie PowerPoint
presentatie samengesteld. Daarbij sprak ik het publiek zelf toe. Aan het
eind van de presentatie had ik een paar toepasselijke AV ’s ingevoegd, die
vanuit het PowerPoint programma gestart konden worden.

Op deze datum wordt ook het
feestelijke feit van het 60-jarig
bestaan van de vereniging gevierd.
Het bestuur is, samen met de
jubileumcommissie druk bezig met
de voorbereidingen. Veel van de
zaken die daar besproken worden,
zijn omgeven met een waas van
geheimzinnigheid. Er is op dit
moment dan ook nog niet veel over
te zeggen.

Ik had me er tevoren van overtuigd dat terplaatse een projectiescherm en
een geluidsinstallatie aanwezig waren. Er hing ook een forse beamer aan
het plafond, dus hier kon niets meer misgaan.

Vast staat dat het middag-programma, zoals dat in Barneveld gebruikelijk
is, gevuld is met de presentatie van de geselecteerde inzendingen, het
bekend maken van de prijswinnaars en het vaststellen van de
publieksprijs.
Maar wat er in het ochtendprogramma gaat plaatsvinden is vooralsnog
zwaar geheim. De redactie gaat trachten om, langs de weg van
voorzichtigheid, dit geheim te achterhalen en beetje bij beetje de sluier
wat hoger op te tillen. Houd deze rubtiek dus in de gaten.

Vlak voor de aanvang van de middag bleek dat er nóg iemand was die
met een laptop een praatje zou houden en wel voorafgaand aan mijn
verhaal. Geen probleem natuurlijk, de laptops werden naast elkaar gezert,
de beamer op de andere laptop aangesloten en de show kon beginnen.
De goede man bracht zijn verhaal met verve en toen hij gereed was kon ik
de beamer op mijn eigen laptop aansluiten en mijn verhaal gaan houden.
Dat liep allemaal geweldig, tot ik mijn AV ging afspelen. Het geluid was
erg zacht en ver beneden mijn eigen standaard. Zenuwachtig zette ik de
laptop wat harder. Dat is nog niet eens simpel, je moet een knopje ‘Fn’
indrukken en tegelijkertijd een knopje met een luidsprekertje. Daar zijn er
twee van, dus wel de juiste kiezen anders wordt het geluid juist zachter.
Uiteindelijk heeft de hele zaal naar de minuscule speakertjes van de
laptop zitten luisteren, inplaats van naar een massaal geluid uit de
geluidsinstallatie. Pas later bleek dat de eerste presentator ook het
geluidssnoertje naar zijn laptop verplaatst had. En hij had niet eens geluid
in zijn presentatie…
Arthur Palache
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