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De herfst, de mooiste periode van het jaar

Van de redactie
Ondanks het feit dat er voor dit nummer maar heel weinig kopij is
binnengekomen, heeft deze uitgave toch een redelijk aantal pagina ’s.
Naast de gebruikelijke rubrieken treft u een uitgebreid verslag van het
eerste festival na de zomerstop, het Festival van het Westen aan.
Henk Tulp is op bezoek geweest bij de Open Dag van de Vereniging voor
Stereofotografie en geeft een indruk van het verloop van die dag.
Er is en kort artikel van de hoofdredacteur met als titel: “De AV is gereed,
Wat nu?” met wat mijmeringen over wat je met zo’n gereed product kunt
doen.
Er is deze keer een zeer uitgebreide
evenementenkalender, met daarin uiteraard de
komende evenementen op foto– en AV-gebied.
In het artikel ‘Kijkrichting’ wordt met voorbeelden besproken hoe met een
eenvoudige ingreep een foto sterker kan worden weergegeven.
In Challenge321 wordt nogmaals gewezen op de inzendtermijn en worden
de spelregels op een rijtje gezet.
Onder de kop ‘Nieuws uit de regio’s’ wordt verslag gedaan van de
bijeenkomst van AV-Groep Westland en we besluiten met de gebruikelijke
column.
Wilt u reageren op één van deze artikelen of zelf kopij aanleveren, die dat
dat naar nvbgnieuws@nvbg.nl. Doe dat uiterlijk op 22 november dan kan
het nog mee in de laatste nummer van dit jaar, dat op 4 december
verschijnt.
Arthur Palache, hoofdredacteur

Van de voorzitter
De kop is eraf. Dat wil zeggen van het Festival seizoen. Op 5 oktober
organiseerden de regionale afdelingen AV-Groep Westland en PixAna het
zesde AV Festival van het Westen. Zelf mocht ik daar ook mijn steentje
aan bij dragen. Elders in dit NVBGnieuws doet Arthur Palache uitgebreid
verslag van dit evenement. Maar een in het oog springend detail was dat
er stoelen bijgesleept dienden te worden. Dit regionaal festival trok meer
dan honderd bezoekers! Ik hoop dat deze trend zich voortzet bij de
komende regionale festivals en het Nationaal AV Festival op 29 februari.
Het blijft wennen. Het Nationaal AV Festival in februari.
Vorige maand heeft het bestuur uitgelegd hoe zij, met
pijn in het hart, tot deze beslissing is gekomen. Elders in
deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het
Nationaal AV Festival. Met name de inzendtermijn voor
de Nationale AV-wedstrijd 2020 en de wijze van inschrijving komen daarin
aan de orde. Inschrijving geschiedt voortaan digitaal.

Doordat het Nationaal AV Festival vervroegd is in de tijd, is het bestuur
nu al volop bezig met de voorbereidingen daarvan. Het gemis aan een
voltallig bestuur laat zich nu vooral gelden. Op mijn oproep voor mede ondersteuning zijn geen reacties binnen gekomen. Het ziet er naar uit dat
het bestuur niet alle voorgenomen doelen voor 2019 zal halen. Jammer,
en als dat zo blijft zie ik het somber in voor de toekomst van de NVBG.
Meer dan 270 leden! Neem ondersteuning in overweging en neem contact
op (voorzitter@nvbg.nl) of telefonisch 0182 374057. Dan kunnen we in
onderling overleg bepalen op welke manier u kunt bijdragen aan het
optimaal functioneren van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en
Geluid.
Ed Diersmann, Voorzitter NVBG (voorzitter@nvbg.nl)
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Wel en wee binnen
de vereniging
Wij hebben de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:
 Rien Schildkamp ui t Loo n op Zan d
 Wim Markhorst ui t L eusd en

Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij een leerzame en
plezierige tijd bij onze vereniging hebben.

Het bestuur van de Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid.

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? Stuur het dan naar
nvbgnieuws@nvbg.nl
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Bezoek aan de NvvS
NvvS staat voor Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie.
Was het de NVvS die dit jaar ons festival bezocht, nu was het onze beurt
om hun open dag te bezoeken. Ook wij kregen de gelegenheid om ons
daar als vereniging te presenteren en promoten.

Een aantal aanwezigen kende de NVBG al en sprak waardering uit voor
de hoge kwaliteit van onze AV’s. Altijd fijn om te horen. Op mijn beurt was
ik aangenaam verrast door het effect van stereo-projectie. Er was een
aantal presentaties met mooie fotografie waar de dieptewerking door het
stereo-effect volledig tot zijn recht kwam. Wellicht doet zich een
gelegenheid voor om dit een keer aan onze leden te tonen.
De ingezette uitwisseling van ideeën en bezoeken, gewoon om elkaar
beter te leren kennen sprak zeker aan.
Nieuwsgierig? Bekijk maar eens hun website: www.stereofotografie.nl

In een aparte ruimte was er
gelegenheid voor een aantal
instanties om hun producten en/of
presentaties over stereofotografie
te tonen.

In de grote zaal was een vijftal
blokken van stereo-projectie te zien
en in de pauzes kon men in de
presentatieruimte terecht.
Je zou zeggen dat alles door een speciale bril, hetzij gepolariseerd hetzij
rood/groen werd bekeken, er
alleen belangstelling voor 3D
zou zijn. Niets is minder
waar. Er was óok behoorlijke
belangstelling voor wat wij
vertonen en als NVBG
aanbieden.

Uw secretaris was niet dronken toen hij een foto maakte van een
presentatie…Met een polariserende bril is alles perfect scherp.
Henk Tulp
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Verslag AV-Festival
van het Westen 2019

“De belangstelling voor AV’s lijkt toe te nemen”, zo sprak Marcel Batist
tijdens de opening. “Dat blijkt uit het aantal inzenders voor dit festival;
52 aanmeldingen mag gerust een groot aantal genoemd worden. In ieder
geval te groot om alle series te laten zien”. Dat betekende dat er een
selectie gemaakt moest worden en Marcel geeft een korte uitleg over de
gevolgde methode. Het komt erop neer dat vier leden van de organisatie
alle series bekijken en individueel beoordelen. Later worden deze
beoordelingen samengevoegd en daaruit ontstaat een ranking. De ter
beschikking staande projectietijd tenslotte, is bepalend voor wat er tijdens
de festivaldag getoond kan worden.
Tijdens de aftrap en ook tijdens de vertoning van de trailer die voorafging
aan ieder projectieblok, is er ruim aandacht voor de sponsors. Zij maken
het immers mogelijk om dit festival te organiseren en de toegangsprijs
zeer betaalbaar te houden. Daarbij zijn zowel de inzenders van een serie
als de sponsors vrijgesteld van entreekosten.
Marcel besluit zijn openingspraatje met een woord van dank aan de
techniek. Ed Diersmann is verantwoordelijk voor het beeld, Frans
Warmerdam voor het geluid. Het ontlokt het publiek een warm applaus.

“Om de betrokkenheid van de organiserende werkgroepen, te weten
Pixana uit Moordrecht en AV-groep Westland uit Naaldwijk visueel te
onderstrepen is er een nieuwe flyer gemaakt, waarin de kassen uit het
Westland zijn gecombineerd met een molenlandschap uit de polder”, zo
luidde de verklaring van Marcel Batist bij de opening van het zesde AV Festival van het Westen. Dat werd ook deze keer in het Dorpshuis
Op Moer in Moerkapelle gehouden.
De opening onderbrak het gezellige geroezemoes, dat voortgebracht werd
door een groot aantal bezoekers. In eerste instantie waren er 80 stoelen
in de zaal gereedgezet, maar al snel werd duidelijk dat dit lang niet
genoeg was. In rap tempo werd er een aantal stoelen bijgeplaatst en ook
die waren al snel allemaal bezet. In totaal telden we een kleine 100
toeschouwers.

Alle projectieblokken worden ingeleid door een trailer, waarin de series in
programmavolgorde worden vertoond. Uit iedere serie is een stilstaand
beeld te zien, samen met een pasfoto van de maker. Dit alles wordt
steeds voorafgegaan door logo’s van de sponsors, die strak op de maat
van de muziek in beeld verschijnen.
Het eerste projectieblok toont elf series, die afwisselend door Marcel
Batist en Ton de Bruijn worden ingeleid. Tussendoor is steeds een korte
pauze waarin het licht gedempt aangaat en het publiek onderling kort kan
napraten over de net vertoonde beelden. Ook het maken van persoonlijke
aantekeningen kan in deze tijd gebeuren. In dit blok worden de volgende
series vertoond:
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We beëindigen dit eerste blok vier minuten te vroeg, maar dat komt we
vier minuten te vroeg begonnen zijn. Over nauwkeurigheid van de
planning gesproken!
Dan zijn we toe aan de lunch. Er was gelegenheid om de gewenste
etenswaren tevoren te bestellen en na enige tijd verstomt het
geroezemoes; er wordt gegeten. Er is dan nog tijd genoeg over om wat
na te praten en gevoelens en ervaringen uit te wisselen.
Om 13:00 uur start het tweede blok. De inswinger voor dit blok wordt
eerst vertoont en daarna komen de volgende series op het doek:

Dan volgt een theepauze, waarin het publiek vrij is om ook iets anders
dan thee te gebruiken.
Ook blok drie wordt weer voorafgegaan door z’n eigen trailer. In dit
laatste blok worden de volgende AV’s vertoond:

Na deze laatste serie volgt het stemmen. Iedereen krijgt de gelegenheid
zijn stem voor de naar zijn/haar mening drie beste series uit te brengen
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en te noteren op het stembriefje. De allerbeste serie wordt
beloond met drie punten, de daarna beste serie met twee
punten en tenslotte krijgt de naar het inzicht van de stemmer
de derde plaats één punt. De stembriefjes gaan naar de
stemcommissie. In de tussentijd kijken de aanwezigen naar
een tweetal audiovisuals, gemaakt door leden van de
organisatie. De eerste is ‘No-go area’ van Marcel Batist, de
tweede ‘Falkirk Wheel’ van Ed Diersmann.
Vervolgens gaat de telcommissie aan de slag. Met een handig
computerprogrammaatje is de uitslag na invoeren van de
getallen op de stemkaartjes snel bekend. Er zijn 80
stemkaartjes ingeleverd, die de uitslag te zien geven zoals
hierboven afgebeeld.

De prijsuitreiking komt voor rekening van Robert Bleekrode,
voorzitter van Pixana. Hij feliciteert de winnaars en roept
hen een voor een naar voren om de prijs, een glazen
sculptuur met inscriptie en een begeleidende oorkonde, in
ontvangst te nemen.

Daarna neemt hij nog ruim de tijd om iedereen te
bedanken. Allereerst de deelnemers die ingezonden
hebben, maar ook de organisatie die dit festival nu voor de
zesde keer tot een goed einde heeft gebracht.
Het ontlokte het publiek een aantal keren een enthousiast
applaus.
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Bij het verlaten van de zaal was er voor elke deelnemer nog een
certificaat van deelneming. Dat werd, zoals bij dit festival gebruikelijk is
weer vergezeld van een schitterende rode roos. Een prachtig gebruik dat
altijd veel waardering oogst.
Arthur Palache

De huisfotograaf, Herman van den Dool

De techniek, domein van Ed Diersmann en Frans Warmerdam

De Audiovisual is gereed.
En nu?
De voorbereiding
Er is lang aan gewerkt. Eerst een idee laten
opborrelen en de benodigde beelden maken
en selecteren. Dan de geselecteerde foto’s
bewerken. Daarna op zoek naar de juiste
muziek en geluiden. Tenslotte de serie
vervaardigen met een geëigend programma,
zodat het soepel verloopt, synchroon met de
muziek en de eventuele voice-over. Het kost allemaal veel tijd, maar als
het resultaat naar genoegen is komt het gevoel van grote trots. Dan komt
ook het moment dat je die trots wilt delen. Dat betekent de AV laten zien.
In de regel eerst aan de huisgenoten. Vaak komt vanuit die hoek de
eerste kritiek. Zij zien dingen die de maker niet is opgevallen. Tijd voor
verbetering dus.
Vertonen van het gerede product
Dan volgt in de regel vertoning binnen
de AV-groep. Ook daar kan kritiek
vandaan komen en omdat mede AV-ers
meestal anders kijken dan huisgenoten, is die kritiek wellicht wat
gefundeerder. Ook dat kan aanleiding
zijn tot wijzigingen en verbeteringen.
Maar uiteindelijk komt er toch een
moment dat de AV écht helemaal gereed is.
En dan?
Langzamerhand zakt het euforie-gevoel wat weg. De AV is gereed en
staat op de harde schijf. Soms met een volgnummer, het is dan de
zoveelste AV in een min of meer lange rij. Veel AV’s eindigen op die
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manier en worden verder sporadisch of nooit meer bekeken. Dat is
jammer, want uiteindelijk heeft het maken veel energie en tijd gekost, om
maar niet te spreken over de kosten die er mee gemoeid waren.

Evenementenkalender

Festivals
Een fantastische mogelijkheid
is om de serie eens in te
zenden voor een wedstrijd,
een studiedag of een festival.
Je ziet je serie dan op een
groot doek (dat op zich geeft
al een behoorlijke kick) en je
kunt er ook de reacties van het
publiek ervaren. Stuur je in
voor een wedstrijd, dan buigt
een deskundige jury zich over jouw product en geeft in een juryverslag
weer wat hun bevindingen waren.
Op een studiedag wordt de serie ten overstaan van het publiek
besproken. In alle gevallen is er dus een behoorlijke feedback, waar je je
voordeel mee kunt doen.
En als je serie niet vertoond wordt?
Bij festivals en studiedagen zijn er in de regel veel meer
aanmeldingen dan er gelegenheid is om ze allemaal te
vertonen. Er is dus kans dat jouw serie helemaal niet op
dat grote scherm verschijnt. Dat is dan buitengewoon
teleurstellend, maar het is ook een leerpuntje.
De hoedanigheid van de serie is kennelijk niet zodanig
dat deze is uitverkoren. Nogmaals, dat is heel teleurstellend, maar wel
een reden om er zelf nog eens kritisch naar te kijken. Zo mogelijk samen
met iemand die wat meer ervaring heeft. Dat zal ongetwijfeld aan het licht
brengen wat er aan de hand is. Er worden in dit land vijf festivals
gehouden, er is dus alle gelegenheid om na verbetering een volgende
poging te wagen. Het zal niet allen de kwaliteit van uw serie ten goede
komen, maar ook de algehele kwaliteit van de festivals doen toenemen.
En daar is iedereen bij gebaat.
Arthur Palache

Evenement

Plaats

Datum

Fotoclub AFV exposeert

(zie blz. 10) Epe

07-11-2019

Landelijke AV-dag Fotobond

(zie blz. 10) Maartensdijk

16-11-2019

Festival van het Noorden
AV-studiedag

Steenwijk
(zie blz. 11) Rijen

23-11-2019
18-01-2020

Voorjaarsfestival

Nijmegen

14-03-2020

Nationaal AV-festival tevens
NVBG Algemene Vergadering,

Barneveld

29-02-2020
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Hallo leden van Fotoclubs, NVBG, AV-producenten in clubverband of
individueel, AV-vriendinnen en –vrienden.
De organisatie van de Studiedag AV is in handen van de leden van
AV-Groep 1592, een werkgroep van de Afdeling Brabant West van de
Fotobond en een rayongroep van de NVBG. Deelname is voor iedereen
mogelijk. Beginners en gevorderde AV-makers zijn van harte welkom.
De Studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van Brabant West van de Fotobond en door de NVBG het landelijke
platform voor AV. Daarnaast zijn er onze sponsors AV Stumpfl NL in
Houten en SOWISAN in Uitgeest. De entree bedraagt € 5,= voor alle
bezoekers.
Er worden op deze dag zo‘n ca. 20 à 24 AV series gepresenteerd en
besproken. De totale som van projectie + besprekingstijd zal het
uiteindelijke toelaatbare aantal AV–series bepalen. De organisatie
behoudt zich daarbij het recht voor om keuze te maken uit het
aangeboden materiaal om een evenwichtig programma te krijgen gericht
op de Studiedag AV. Inzenden is mogelijk t/m 7 december 2019
Voor nadere informatie en reglementen: zie de website

www.av-groep1592.nl
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Het Nationaal AV Festival 2020

Datum:
Plaats;

29 februari 2020
De Veluwehal
Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld
Aanvang: 10:45 uur

Los van het Nationaal AV Festival, maar wel daaraan voorafgaande,
wordt op 29 februari 2020 de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Aanvang: 9:30 uur t/m 10:30 uur in een bovenzaal van de Veluwehal in
Barneveld. Begin februari 2020 ontvangt u daarvoor de uitnodiging en de
benodigde stukken.
Globaal programma Nationaal AV Festival 2020
10:45 – 12:15 Brits blok
Henk Tulp presenteert Audio Visuele Producties van Britse
AV-makers.
12:15 – 13:00 pauze
13:00 -17:30 Nationale AV wedstrijd 2020
13:00 – 13:15 uur
13:15 – 14:45 uur

Opening Nationale AV-wedstrijd
2020
Nationale AV-wedstrijd deel 1

14:45 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Nationale AV-wedstrijd deel 2

16:45 – 17:30 uur

Stemming Publieksprijs
Toegift Britse AV-makers
Prijsuitreiking

17:30 uur

Afsluiting Nationaal AV-Festival

Inschrijven voor de Nationale AV-wedstrijd 2020.
 Deelname is gratis voor leden van de NVBG. Het inschrijfgeld voor niet

leden bedraagt € 15,--.
 Aanmelden en opsturen van AV-producties is mogelijk van
15 november 2019 t o t en m et 6 januari 2020.
 Aanmelden via:
 de openingspagina van de openbare website van de NVBG
(Klik HIER)
 het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van de
NVBG (Klik HIER)
 Deze link (Klik HIER) Zowel leden als niet leden kunnen zich
hiermee aanmelden voor deelname aan de Nationale AVwedstrijd 2020.
 Opsturen van AV-producties bij voorkeur per WeTransfer. Bij EXEpresentaties die video bevatten, het EXE-bestand en de bestanden of
mappen met de data voor video, in één gecomprimeerde map (zip bestand) aanleveren.
Indien de AV productie te groot is om met WeTransfer te verzenden
wordt men verzocht om per email contact op te nemen met de
wedstrijdorganisatie (av@nvbg.nl). Er zal dan naar een geschikte
oplossing worden gezocht.
Van het aanmelden en het opsturen van een AV-productie ontvangt u een
automatisch gemaakt E-mail bericht. Niet alle emailproviders gaan daar
correct mee om. Bij twijfel kan men de aanmelding opnieuw uitvoeren.
De status van de aanmelding wordt dan getoond.

Vanaf 18:00 uur: NVBG-buffet in het restaurant van de Veluwehal
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Kijkrichting
In de fotoclub waar ik lid van ben, kennen we verschillende disciplines.
Zo onderscheiden we onder andere wedstrijden, die twaalf maar per jaar
worden gehouden. Deze hebben steeds een vooraf bepaald thema. Dan
wordt van iedereen verwacht dat er met het betreffende thema als
onderwerp, drie foto’s digitaal worden ingeleverd. Er zijn ook wedstrijden
waarop het onderwerp volkomen vrij is. In die gevallen worden twee foto ’s
verwacht, afgedrukt op papier en ingelijst in een passe-partout.

De vraag werd gesteld of deze foto nog voor verbetering vatbaar is. En
het antwoord was bevestigend.
Om te beginnen zou het plezierig zijn als de vogel in de kijkrichting wat
meer ruimte zou hebben. Dat komt voor ons gevoel wat beter over.
Kijk even naar deze foto, waarin die ruimte gecreëerd is.

In alle gevallen worden alle afbeeldingen eerst een voor een beoordeeld
en daarna nogmaals vertoond en besproken. Bij elke foto wordt een lid
uitgenodigd om iets over de vertoonde foto te zeggen, waarna de maker
van de foto zich bekend maakt en aan de bespreking nog iets kan
toevoegen. Het zal een procedure zijn waar vele fotoclubs zich in
herkennen.
Enige tijd geleden
kwam er een foto
op het scherm van
een ijsvogeltje.
Iedereen was het
erover eens dat dit
een fraaie foto is.
Het onderwerp is
loeischerp, terwijl
de achtergrond een
fraai bokeh
vertoont en de
aandacht dus niet
afgeleid wordt.

Het ijsvogeltje heeft nu net iets meer ruimte om te kijken en dat komt
natuurlijker over.
Vervolgens is er nòg een verbetering mogelijk. Wij zijn hier in het Westen
gewend om teksten van links naar rechts te lezen. Ik heb geen idee
waarom en in verre landen is dat wellicht anders, maar hier in Europa is
dat overal zo.
Het vreemde is dat we dat zo gewend zijn, dat we op die manier ook naar
afbeeldingen kijken. Ook die bekijken we zoals we lezen, dus van links
naar rechts. Het maakt dan ook een groot verschil of we de afbeelding
‘naturel’ bekijken, of dat we deze in spiegelbeeld zien.
Als we bovenstaande foto spiegelen ontstaat het volgende beeld:
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Challenge 321
De Challenge 321 is een internationale wedstrijd voor korte audiovisuals
met een maximale looptijd van 3:21 minuten. Deze korte looptijd is de
"uitdaging" voor de auteurs. Het idee van de wedstrijd is om een
internationale uitwisseling van audiovisueel werk te hebben.
Door hun werk in te dienen, nemen auteurs deel aan verschillende
toewijzingen in verschillende landen.
De inzendingsperiode voor 2020 loopt van 15 januari tot 15 maart 2020.

Dit beeld komt naar mijn mening veel sterker over. Onze kijkrichting, van
links naar rechts, brengt ons eerst bij het oog en dan pas naar de rest
van de kop. Het is zelfde foto, en toch levert deze laatste versie een
sterker beeld op. Wellicht iets om bij het maken van een serie rekening
mee te houden?

Hoofdregels zijn:
- De maximale looptijd is 3 minuten en 21 seconden.
- Geaccepteerd zijn inzendingen die in 2018 of later zijn gemaakt.
- Elk genre wordt geaccepteerd, maar de
inzendingen moeten een zekere kwaliteitsclaim met
betrekking tot ontwerp, idee, verhaal of originaliteit
hebben .
- Er is slechts één AV-reeks per auteur toegestaan.
- Toegangsprijs is € 10,=
- Bij meer dan ongeveer 80 inzendingen kan een
voorselectie plaatsvinden.
- De beste rangen (ongeveer 10% van de
geaccepteerde reeksen) krijgen geldprijzen,
bovendien krijgen de 3 beste rangen een "AVOscar".
Nadere informatie en reglementen vindt u hier:

www.challenge321.org
Daar vindt u ook de trailer
Arthur Palache
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voor presentatie. Het gekke is dat met 60 fps en 20000 kbps op een
andere show, deze wél foutloos verloopt.

Verslag bijeenkomst AV-Groep Westland, 21 oktober 2019
De avond heeft een overvol karakter. We bespreken deze avond vier
nieuwe AV-series en vier ‘remakes’, series die na verbeterpunten zoals
deze op een voorgaande avond zijn besproken, voor een tweede keer
worden vertoond.
Voor het zover is, is er nog een discussie naar aanleiding van wat we de
vorige keer besproken hebben: de instellingen die nodig zijn om een
MP4-bestand aan te maken.
Een van de leden heeft de proef op de som genomen en met één en
dezelfde serie een reeks van MP4’s aangemaakt met verschillende
instellingen voor de frame rate en de bit rate.
De resultaten waren als volgt:
 30 fps met 30000 kbps >> loopt niet goed (blokvorming)
 60 fps met 20000 kbps >> op één plek een schokje en wat
blokvorming *)
 60 fps met 21250 kbps (schuifje naar rechts geschoven) > > op één
plek een schokje en wat blokvorming *)
 25 fps met 11333 kbps (schuifje naar rechts geschoven) >>
bewegingen schokken wat
 30 fps met 12750 kbps (schuifje naar rechts geschoven) > > op één
plek een schokje en wat blokvorming *)
 60 fps met 50000 kbps >> op één plek een schokje en wat blokvorming
*)
 30 fps met 50000 kbps >> op één plek een schokje en blokvorming *)
*) opvallend: steeds op dezelfde plek in de show. Hoewel de "foutjes" wel
wisselend van grootte zijn, zijn ze eigenlijk allemaal niet goed (genoeg)

Dit vereist dus nader onderzoek en wellicht dat dit onderwerp nogmaals
aan de orde komt.
Nieuwe series
Er zijn deze keer vier nieuwe series te bekijken.
André Hartensveld, “Den Haag, architectuurstad”
Tijdens een wandeling door
het Haagse centrum waar het
allemaal voor Nederland
geregeld wordt, heb ik, zonder
op de regels in te gaan, de
huisvesting van duizenden
ambtenaren gefotografeerd.
En me verwonderd over de
diversiteit aan
architectonische vondsten.
Andre presenteert in deze
serie indrukwekkende
architectuurfoto’s. Het begint met Haagse hoogbouw, gebouwen die uit de
lucht vallen en uit de grond omhoogrijzen en uiteindelijk samen het eerste
beeld vormen. Een heel leuk begin van een serie met lange overvloeiers
en dus veel derde beelden. Opvallend is dat als gevolg van optische
interferentie hier en daar wat trillingen ontstaan, voornamelijk tijdens
zoomeffecten. André gaat er nog eens naar kijken.
Henk van Uffelen, “Porth Neigwl”
Mijn serie met de onuitspreekbare naam "Porth Neigwl" is genoemd naar
de gelijknamige baai in noordwest Wales. Ik werd door mensen uit het
nabije Abersoch gewezen op deze verborgen baai met z'n zandstrand
keien en woeste golven. Het was er prettig wandelen en ik heb er een
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aantal mooie foto's kunnen maken waarvan ik een klein deel voor deze
AV gebruikt heb. Het zijn voornamelijk strandtaferelen, gemaakt op de
zuidkust van Snowdonia, een van de meest ruige gebieden van Engeland.
Er komen meeuwen in voor die met beweging de suggestie moeten
wekken te vliegen. Vrijmaken van de meeuwen is nog een dingetje
waaraan gewerkt moet worden.

hevigheid beleven, dan moet je in Trompenburg Rotterdam zijn.
Winstera's, azalea's en rododendrons in allerlei kleuren geven je het
gevoel in een sprookjeswoud te zijn.
Andre presenteert een korte serie met uitsluitend bloemen en planten.
Alle foto’s hebben een dromerige aanblik door een interessante
vignettering. Het centrum van het beeld is scherm, maar de scherpte
neemt naar de randen toe af.

Remakes
We hebben ook vier remakes in de aanbieding. Series die we al eerder
zagen, maar waar, naar aanleiding van opmerkingen en/of suggesties,
verbeteringen in zijn aangebracht.

Ger Sauer, “Amen”
Door de jaren heen ben ik in
allerlei kerken en heilige
plaatsen geweest en heb er
veelvuldig gefotografeerd.
Maar wat doe je uiteindelijk
met al die foto's? Deze AV is
een compilatie van alle
ontmoetingen met deze voor
veel mensen belangrijke
religieuze plaatsen. Ger’s series zijn altijd herkenbaar aan de
uitmuntende fotografie. Bovendien is deze keer de synchronie tussen
beeld en geluid (Amen van Enigma) opvallend goed. Het enige puntje van
kritiek is dat een foto van Madonnabeeld, dat door een sterk zoom -effect
prominent zichtbaar is, de
briljante scherpte mist waar
Ger om bekend staat. Hij zal
er met de hulp van Photoshop
nog eens naar kijken.
André Hartensveld,
“Arboretum Tropenburg”
Wil je de lente in volle

Marcel Batist, “Tijdloos Lanzarote”
Het Noordwesten van
Lanzarote is bergachtig en
vulkanisch. Het landschap
toont een verscheidenheid
aan vormen en kleuren. De
tijd lijkt hier al eeuwen stil te
staan.

Dit is al een wat oudere serie, waar Marcel met voortschrijdend inzicht in
het gebruik van Photoshop, vele verbeteringen op fotografisch gebied in
heeft aangebracht. De serie is gefotografeerd in jpeg, maar de beelden
zijn allemaal door de raw-convertor van Photoshop gehaald en
aangepast. Het leverde een fraaie serie op, met heel subtiel kleurgebruik.
Ger Sauer, "This Bitter Earth "
Een AV over wat de mens allemaal met de aarde doet en wat dat
veroorzaakt: wateroverlast en droogte, maar dat het nog niet te laat is om
het tij te keren en de aarde te behouden voor de generaties na ons.
Het is een visualisering van tegenstellingen: oud-nieuw, nat-droog, oud-
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jong. De serie munt uit door
esthetische beelden, die goed
belicht en loeischerp zijn.
Verbetering is dat de
wereldbol in het begin van de
serie nu een draaiende
beweging maakt en daardoor
veel natuurlijker overkomt.
Johan Rimmelzwaan, “Argentinië, kerkhof Recoleta”
Dit kerkhof in Buenos Aires is
een begraafplaats voor
welgestelden.
Deze audiovisual is door
Johan stevig aangepakt. Er
waren veel staande opnamen
Op advies van de werkgroep
is de achtergrond van de
staande foto’s aangepakt
d.m.v. blur. Per foto is er een
andere achtergrond. Bovendien is de serie ingekort naar 3 minuten. De
nieuwe achtergronden gaven een aanmerkelijke verbetering in het
kijkplezier.
De serie, zo vindt een paar aanwezigen, heeft wel een abrupt einde. Op
de suggestie om alle beelden om te zetten naar zwart -wit volgt een
tamelijk felle discussie, maar dat zal, zo geeft te maker aan, toch niet
gebeuren.

Volgens de werkgroep wrong dit een beetje. Je kreeg het idee dat het
tweede gedeelte grotendeels een herhaling van zetten was. Deze
verbeterde versie is nu verkort tot drie minuten met slechts één
muziekstuk. Volgens de werkgroep was dit een goede verandering. Wel
werd geadviseerd de teksten uit de foto’s te halen en de projectie
verhouding van 3:4 om te zetten in 16: 9. De maker kon zich hier wel in
vinden en gaat weer aan het werk.

Tot slot
Naar aanleiding van het omzetten van 3:4 naar 16:9 legt Marcel op
aanschouwelijke wijze uit om binnen M.Objects zo’n omzetting eenvoudig
uit te voeren. Het verschil tussen het beeldeffect- en het
zoomgereedschap komt hierbij nog eens duidelijk aan de orde.
En daarmee wordt weer een geslaagde en interessante avond afgesloten.

Johan Rimmelzwaan,
“Gletsjers bij Vuurland”
De serie toont hoofdzakelijk
de gletsjer Perito Moreno.
De eerste AV serie bestond
uit twee delen met
verschillende muziekstukken.
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Er is weer wat nieuws
Het lijkt erop dat de tijd steeds sneller gaat. In ieder geval de ellende die
over ons uitgespreid wordt neemt in hoog tempo toe. Zijn we net
bijgekomen van de stikstoftrammelant, nu is er wéér iets nieuws dat onze
aandacht vraagt.
In de krant stonden alarmerende berichten over zwavelhexafluoride (SF 6).
Dit is een anorganische verbinding van zwavel met fluor. Het is
een kleurloos en geurloos gas, dat in de meeste gevallen chemisch
inert is. Zwavelhexafluoride is niet oplosbaar in water, wel in
organische oplosmiddelen (benzeen, di-ethylether, ethanol, enzovoort).
De dichtheid is ongeveer vijf keer zo hoog als die van lucht.
Zwavelhexafluoride is een sterk broeikasgas, 23.000 keer zo sterk
als koolstofdioxide. (aldus Wikipedia)
Het bovenstaande bevat zowel geruststellende als alarmerende zaken.
Geruststellend is dat SF 6 een inert gas is, en dus (vrijwel) niet reageert
met andere stoffen. Ook geruststellend is dat de dichtheid erg hoog is.
Het is dus een ‘zwaar’ gas, dat niet opstijgt, maar juist naar de bodem
daalt. “Wat is dan het probleem?”,
zou je zeggen. “Het kan dan toch niet
in de atmosfeer komen?”. Het
alarmerende zit in het feit dat het een
broeikasgas is. En dan ook nog eens
23.000 maal zo sterk als CO 2.
Iedereen weet dat broeikasgassen
slecht zijn voor onze atmosfeer. Maar
kan dat SF 6 wel in de atmosfeer
komen als het zo zwaar is? Dat valt
het toch naar beneden? En dan kan
het volgens mij geen kwaad.
Schakelkasten met SF 6 isolatie

Het schijnt dat SF 6 toegepast wordt als (elektrisch) isolatiemiddel in
schakelinstallaties en in windmolens. En daaruit kan het door lekkage
ontsnappen. Maar als het zo slecht is, waarom gebruiken ze het dan?
Dat komt door de sublieme eigenschappen die het gas heeft. Het is een
voortreffelijke isolator, die ook nog eens een prima koelende werking
heeft. Bovendien werkt het gas, in geval er toch een kortsluiting ontstaat,
ook nog als een prima brandblusmiddel. En die drie eigenschappen
maken dat het al dertig jaar met groot succes in de elektrotechniek wordt
toegepast.
Juist om die redenen moeten we er ook niet vanaf. Van het gas als
isolatiemiddel bedoel ik. Wel van de windmolens, want die zijn maar voor
een paar procent verantwoordelijk voor onze energievoorziening, maar
verpesten wel 80% van ons uitzicht…
Wel opletten dat het gas niet ontsnapt natuurlijk. En vooral niet onder
zo’n windmolen gaan zitten om je te verpozen, want er is altijd kans dat je
een wolk SF 6 op je hoofd krijgt. Inademen is helemaal niet prettig, want
het heeft het omgekeerde effect dat helium geeft. Van helium krijg je een
licht piepstemmetje, maar van zwavelhexafluoride krijg je een hele zware
basstem.
Arthur Palache

18

