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Nieuws

Van de redactie
De kalender wijst 2020 aan. Alweer een jaar voorbij. Veel zaken zullen dit
jaar hetzelfde zijn als vorig jaar. Er zullen in 2020 tien nummers van deze
nieuwsbrief verschijnen. Er zal voor de Nationale AV-wedstrijd een
‘Special’ verschijnen. En er zullen weer nationale en regionale festivals
en studiedagen gehouden worden. Het lijkt er dus op dat er niet zo veel
verandert, maar dat is slechts schijn. De structuur blijft hetzelfde, maar
de inhoud verschilt van jaar tot jaar. Steeds weer nieuwe AV's zorgen
ervoor dat we de festivals bezoeken en aldoor genieten van wat de AV makers ons voorschotelen. Ik kijk al met belangstelling uit naar de aftrap,
de Studiedag in Rijen op zaterdag 18 januari.
In dit nummer vindt u weer informatie over de Nationale AV-wedstrijd die
in Barneveld op 29 februari gaat plaatsvinden. Met name informatie over
de maaltijd achteraf komt daarbij aan de orde.
In Photoshop 2020 zitten een paar nieuwigheden die de moeite waard zijn
om hier besproken te worden. Een paar ervan vindt u hier in een artikel.

In het artikel over fotograferen met de smartphone wordt in gegaan op
een app die het mogelijk maakt wat meer keuzes te maken ten aanzien
van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde. De smartphone wordt daarmee
nog veelzijdiger.
Een nieuw beeldformaat, het High Efficiency Image File format (HEIF) is
een slimme bestandsindeling die veel ruimte kan besparen. U leest er
hier alles over.
Als onderdeel van de vaste rubrieken is er tenslotte een verslag van AV Groep Westland en de gebruikelijke column. Ik wens u, naast een gezond
en productief AV-jaar, veel leesplezier.
Arthur Palache, hoofdredacteur

Van de voorzitter
Mede namens mijn mede bestuursleden, Hannie Lodder-Kruizenga,
Herman van den Dool en Henk P. Tulp wens ik alle leden van de
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid een voorspoedig 2020 toe.
Wij hopen ook dit jaar weer veel leden te ontmoeten op de evenementen
die door onze vereniging georganiseerd worden, zoals de regionale
bijeenkomsten en festivals en het Nationaal AV-Festival op 29 februari.
Deze momenten zijn daar uitermate geschikt voor.
Op 29 februari vindt het Nationaal AVFestival 2020 plaats. Nadat in het
ochtendprogramma AV-producties van de
overkant van de Noordzee worden
gepresenteerd door Henk P. Tulp, worden
’s middags, in het kader van de Nationale
AV-wedstrijd 2020, de best beoordeelde
producties van eigen bodem vertoond. De
inschrijving voor de Nationale AV-wedstrijd is afgelopen maandag
gesloten. 39 leden hebben een AV-productie aangemeld. De jury
bestaande uit Leo Koppens, Rinus Verheggen en Wim Jenniskens is nu
druk bezig de inzendingen te bekijken en te beoordelen.
Voorafgaande aan het Nationaal AV Festival wordt de Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden. Het bestuur legt daarin
verantwoording af over 2019, zowel organisatorisch als financieel. Tevens
wordt er toelichting gegeven over het in 2020 te volgen beleid.
Enkele weken voor de ALV worden de benodigde stukken gepubliceerd
op het alleen voor leden toegankelijke deel van onze website. Hierover
ontvangt u een Nieuwsflits, met een link naar de stukken.
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Het bestuur ziet het komend jaar met vertrouwen tegemoet en zal u waar
mogelijk ondersteuning bieden bij het uitvoeren van onze prachtige
hobby. Daarbij kunnen wij u helpen met regionale bijeenkomsten, het
NVBG-nieuws, het Kenniscentrum en de Geluidenservice. Wij zijn
verzekerd van de hulp van een aantal leden die vrijwillig taken op zich
nemen. Maar meer hulp is altijd welkom. Zo is er nog een vacature in het
bestuur en zoeken wij iemand die ons kan ondersteunen op het gebied
van public relations. Schroom niet, maak een goed voornemen en neem
contact met me op.

Uw lidmaatschapskaart
staat weer gereed.
De Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2019 heeft het bestuur
opgedragen te onderzoeken hoe de relatief hoge kosten van het
vervaardigen en verzenden van de lidmaatschapskaarten te beperken.
Het bestuur heeft besloten om de lidmaatschapskaarten in het vervolg
jaarlijks digitaal toe te sturen.

Ik hoop dat u komend jaar met veel plezier uw hobby kunt
uitoefenen. De NVBG kan u daarbij ondersteunen. Maak er
gebruik van.

Ed Diersmann, voorzitter@nvbg.nl
Dit gebeurt in de vorm van een PDF-bestand, dat met Acrobat Reader is
te lezen. Door dit bestand af te drukken en de lidmaatschapskaart uit te
printen komt u in het bezit van de kaart.
U kunt het PDF-bestand ook opslaan op uw mobiele telefoon.
Vanaf heden is het mogelijk om, vanaf het alleen voor leden toegankelijke
deel van onze website, uw lidmaatschapskaart voor 2020 te downloaden.
Door de kaart te printen, uit te knippen en dubbel te vouwen bent u in het
bezit van de kaart voor 2020. Heeft u nog het keycord en de pashouder,
die is uitgereikt bij het 60 jarig bestaan van de NVBG in 2017, dan past
de nieuwe lidmaatschapskaart daar perfect in. Het bestuur heeft nog
enkele keycords en pashouders. Die zullen wij meenemen naar de
komende festivals, zodat men er toch in het bezit van kan komen.
Maar... Op is Op.
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Het nationaal
AV Festival

Gelders buffet

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

Vorig jaar hebben 20 bezoekers na afloop van het Nationaal AV Festival
2019 genoten van een heerlijk buffet, geserveerd in het restaurant van de
Veluwehal. Ook dit jaar sluiten we het Nationaal AV-Festival af met een
groots Gelders buffet

Los van het Nationaal AV Festival, maar wel daaraan voorgaand, wordt
op 29 februari de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Van 09:30 - 10:30 in een der bovenzalen van de Veluwehal in Barneveld.
Begin februari ontvangen leden van de NVBG daarvoor de uitnodiging en
de benodigde vergaderdocumenten.

Alle bezoekers van het Nationaal AV-Festival kunnen aan dit buffet
deelnemen. Leden van de NVBG kunnen bij aanmelding een introducé
opgeven. De prijs van het buffet bedraagt € 28,-- per persoon, zowel voor
leden als introducees. U kunt zich vanaf nu aanmelden via
https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php.
Indien de link niet werkt, kopieer deze dan naar de opdrachtregel in uw
browser.

Globaal programma Nationaal AV Festival 2020
10:45 - 12:15 Internationale presentatie
Henk Tulp presenteert een aantal audio Visuele Producties
van Britse AV-makers
12:15 - 13:00 Pauze
13:00—17:30 Nationale AV wedstrijd 2020
13:00-13:15

Opening Nationale AV Wedstrijd 2020

13:15-14:45

Nationale AV wedstrijd deel 1

14:45-15:15

Pauze

15:15-16:45

Nationale AV wedstrijd deel 2

16:45-17:30

Stemming Publieksprijs
Toegift Britse AV-makers
Prijsuitreiking

17:30

Na aanmelding ontvangt u van ons een email ter bevestiging. Er wordt
dan per persoon een voorlopige plaats gereserveerd. In de email staat
hoe u de deelname aan het buffet kunt betalen. Wanneer wij de bijdrage
van u hebben ontvangen wordt de aanmelding definitief. Ook hiervan
ontvangt u een email. U kunt u aanmelden tot en met 25 februari 2020.
Het buffet gaat door indien wij op die datum 20 definitieve aanmeldingen
hebben ontvangen.
Wij hopen dat veel
bezoekers aan het
Nationaal AV-Festival met
ons deze dag op een
informele en gezellige wijze
zullen afsluiten.
Het bestuur van de NVBG.

Afsluiting Nationaal AV Festival
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Fotograferen met de
smartphone
Op mijn fotoclub is iemand die buitengewoon fraaie foto’s maakt. En als
je vraagt hoe en waar hij dat gedaan heeft komt vaak het antwoord: “Ik
kwam toevallig ergens langs en zag dat tafereeltje. En toevallig had ik
een camera bij me, dus ik heb er maar een fotootje van gemaakt ”.
Ikzelf heb dat nooit. Ik heb meestal geen camera bij me als ik ‘een
tafereeltje’ zie. En als ik wel een camera bij me heb, dan is er geen
tafereeltje dat de moeite waard is.
Toch zit in de laatste alinea een onwaarheid. Ik heb immers altijd een
telefoon bij me. Niet dat ik veel gebeld word, maar het is handig om
communicatie-appjes en e-mail te ontvangen. Bovendien zit ook de
pinpas in het hoesje, dus alleen al daarom sjouw ik dat ding altijd mee.
En in die telefoon zit een camera. Dus ik heb er wél altijd een bij me. Ik
moet er alleen aan denken om het ding wat meer te gebruiken.
Onvoldoende instelmogelijkheden
Argument om het niet te doen zou kunnen zijn dat de kwaliteit te wensen
overlaat, maar dat is, zeker met de moderne telefoons, grote onzin. De
fabrikanten hebben veel energie gestoken in het verbeteren van de
beeldkwaliteit. Het scherm zelf doet al niet meer onder voor het scherm
van een digitale camera en ook de camera heeft een enorme evolutie
doorgemaakt. Een flink aantal pixels en een behoorlijke lichtgevoeligheid
maken dat er uit zo’n telefoon prima beelden komen.
Uiteraard zijn er wel beperkingen. Een telefoon is slechts een
‘snapshotcamera’ en heeft niet de mogelijkheden van een echte digitale
camera. Instellen van diafragma, sluitertijd en ISO-waarde is meestal niet
zonder meer mogelijk. Maar daar is een oplossing voor!
Voor telefoons die onder het Android besturingssysteem werken is een
aantal applicaties (apps) beschikbaar die uw telefoon omtoveren tot een
échte camera.

ProCam X

Kijk even rond in de Play Store en verbaas je over het
enorme aantal camera-apps dat aangeboden wordt.
Lees daarbij vooral de commentaren van mensen die
een camera-app geïnstalleerd hebben, ze zijn duidelijk
niet allemaal even goed.
Ikzelf heb ProCam X geïnstalleerd. Deze app verandert de telefoon in
een ‘professionele’ camera, met volledige controle over de belichting,
focus, witbalans, ISO-waarde
Mogelijkheden van deze app:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Belichting regelen
Controle witbalans
Handmatige ISO
Handmatige scherpstelling
Handmatige sluitertijd
Intervalometer

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Burst-opnamemodus
Video bitrate aanpasbaar
Realtime filter/kleureffect
Geotagging
Anti Shake
HDR fotografie

De app is niet gratis, maar kost
€ 5,99. En laten we eerlijk zijn, dat
is niet duur voor een digitale
‘spiegelreflexcamera’ in uw
telefoon.

Arthur Palache
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Photoshop 2020
Er is sinds eind september van het vorige jaar een nieuwe versie van
Photoshop uitgekomen, Photoshop 2020

verwijzingen. Bijvoorbeeld naar de helpomgeving van Adobe, naar
inspiratie op de Behance website of naar de Zelfeducatie, de
leeromgeving van Adobe zelf. Mocht u de nieuwe ontwikkelingen gemist
hebben, dan kunt u deze eenvoudig terugvinden door te klikken op de
snelkoppeling er naartoe.
Via voorkeuren, onder het menu bewerken, kunt u ook de voorinstellingen
voor het beginscherm aanpassen. Zo geeft u uw beginscherm weer zoals
u dat graag zou willen. De werkruimtes kunt u net zoals voorgaande
versies van Adobe Photoshop ook zelf aanpassen.

Bij het starten ervan valt
direct op dat de openingsafbeelding is gewijzigd. Op
zich is dat niets bijzonder,
dat gebeurt steeds als er
een nieuwe versie
verschijnt. Opvallend is wel
dat Adobe het logo van
Photoshop heeft gewijzigd.
Het heeft nu afgeronde
hoeken en witte letters. Het is geen spectaculaire wijziging, maar wel een
duidelijke herkenbare.

Oud

Nieuw

Nieuw beginscherm
Na opstarten zie je dat het beginscherm van Adobe Photoshop sterk is
veranderd. U kunt nog steeds uw recent gebruikte documenten
terugvinden, maar daarnaast vindt u snelle en handige links naar

Nieuw selectiegereedschap
Dit is natuurlijk niet het enige wat veranderd is. Onder de motorkap zijn
enkele spectaculaire verbeteringen aangebracht, met name op het gebied
van het maken van selecties.
Er is zelfs een extra gereedschap symbooltje voor
aanwezig.
Het derde gereedschap van bovenaf (Snelle
selectie en Toverstaf is nu uitgebreid met ‘Tool
Object selecteren’ (Object Selection Tool) .
Deze komt in twee vormen, een rechthoek en een
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lasso. u kunt heel eenvoudig met de rechthoek of lasso een ruwe selectie
om een object maken, waarna Photoshop 2020 binnen deze ruwe selectie
het onderwerp selecteert.
We hadden in de vorige uitgave van Photoshop al het gereedschap
“Onderwerp” staan bij het menu-item Selecteren. Op zich werkte dat wel,
maar de uitkomst was toch vaak heel onvoorspelbaar. Er kwam wel een
selectie tevoorschijn, maar deze was vaak onnauwkeurig en er moest van
alles aan gedaan worden om er een echt goede selectie van te maken.
Met dit nieuwe gereedschap gaat het een stuk eenvoudiger en vooral veel
nauwkeuriger. Photoshop gebruikt daarvoor naar eigen zeggen een soort
kunstmatige intelligentie, door hen Adobe’s Sensei AI-platform genoemd.
Bedenk dat de mens altijd nóg slimmer is dan de techniek en dat hier en
daar toch nog kleine correcties nodig zijn.

Vullen met behoud van inhoud
Met “Vullen met behoud van inhoud”
is het mogelijk om objecten uit een
foto te halen, zonder dat de
achtergrond verdwijnt. Bij het
opbouwen van nieuwe inhoud kon
men in de oude versie alleen kiezen
uit een rechthoekige selectie in een
foto, of de auto-functie. Deze keuze
is nu uitgebreid met de optie
“aangepast”, waarbij u zelf kunt
kiezen uit welk deel van de foto
Photoshop het te verwijderen object
op gaat vullen.
Bij het kiezen van deze wegpoetsmogelijkheid (Bewerken, Vullen met
behoud van inhoud) ziet u links een voorbeeldscherm waarbij een flink
deel een groene kleur heeft gekregen. Dat is het deel waaruit Photoshop
de informatie haalt om in dit geval de boom weg te halen en de
achtergrond aan te vullen.

Bij de oude versie werden naastgelegen delen vaak onterecht gebruikt
om de vulling te berekenen. In de nieuwe versie kun je met de muis
groene delen weggummen, waarvan je wil dat Photoshop deze niet
gebruikt. Het resultaat van je bewerking is direct op het rechterdeel van je
scherm te zien.

Selectieve selecties
Het dialoogvenster Selecteren en
maskeren (voorheen bekend als
Rand verfijnen) heeft altijd een
penseel Snelle selectie
opgenomen. Nu is er een nieuwe
tool waarmee u een selectie kunt
maken rond het object dat u wilt
isoleren: in dit geval is het de
vrouw die rechts zit .

7

Nadat u een rechthoekige selectie gemaakt heeft, vindt Photoshop het
onderwerp in dat gebied geheel automatisch en zelfstandig. Zo is het
gemakkelijk mogelijk om één persoon uit een gezelschap te scheiden..

Er zijn nog veel meer verbeteringen en veranderingen, maar hier zijn de
wat mij betreft belangrijkste en meest spectaculaire genoemd. Voor een
uitgebreide lijst is een bezoek aan de site van Adobe de moeite waard:
klik HIER.
Arthur Palache
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Nieuw bestandsformaat
HEIF-bestanden
iOS 11 gebruikt standaard een nieuw bestandsformaat voor foto's en
video's op apparaten die ermee overweg kunnen. in het mobiele
besturingssysteem van Apple hebben nieuwe compressietechnieken
0nder de naam HEIC (of HEIF) en HEVC het levenslicht gezien. Foto's en
video's nemen daarmee maar liefst tot zo'n 50% minder ruimte in dan .jpg
en het oudere .H264.
Nu is er echter wel een probleempje: hoewel HEVC (ook wel bekend
als .H265) inmiddels redelijk standaard ondersteund wordt door zichzelf
respecterende videospelers is dat met HEIC veel minder het geval. Een
van de redenen is dat HEIF/HEIC stevig dichtgetimmerd is door patenten.
Je zal ondersteuning dus niet snel aantreffen in populaire viewers als
IrfanView of Xn-View, helaas.
Gelukkig is iOS 11 heel slim opgezet en hoef je niet bang te zijn dat je
ineens foto's deelt die door niemand zijn te openen. Mail je bijvoorbeeld
iets, of upload je een foto naar sociale media dan wordt deze automatisch
geconverteerd naar het universele .jpg-formaat. Maar conversie en
bijbehorende hercompressie levert natuurlijk ook weer wat
kwaliteitsverlies op. Wil je gewoon standaard in de meest gangbare
formaten blijven fotograferen en filmen, dan kan dat.
High Efficiency Image File Format (HEIF), ook bekend als High Efficiency
Image Coding (HEIC), is een bestandsindeling voor afzonderlijke
afbeeldingen en afbeeldingsreeksen. Het werd ontwikkeld door de Moving
Picture Experts Group (MPEG) en wordt gedefinieerd door MPEG -H deel
12 (ISO / IEC 23008-12). De MPEG-groep beweert dat twee keer zoveel
informatie kan worden opgeslagen in een HEIF-afbeelding als in een
JPEG-afbeelding van dezelfde grootte, wat resulteert in een afbeelding
van betere kwaliteit. HEIF ondersteunt ook animatie en kan meer
informatie opslaan dan een geanimeerde GIF met een kleine fractie van
de grootte.

De HEIF-specificatie definieert ook de middelen voor het opslaan van
hoog-efficiënte videocodec (HEVC) -gecodeerde intraafbeeldingen en
HEVC-gecodeerde afbeeldingsreeksen waarin intervoorspelling op een
beperkte manier wordt toegepast.
HEIF-bestanden zijn compatibel met het ISO Base Media File -formaat
(ISOBMFF, ISO / IEC 14496-12) en kunnen ook andere mediastreams
bevatten, zoals getimede tekst en audio.
HEIF-afbeeldingsbestanden worden opgeslagen met
bestandsnaamextensies: heif of .heic.
Ondersteuning
HEIF wordt onder meer ondersteund door:
Beeldbewerkingssoftware
Besturingssystemen
• Adobe Lightroom (voor de
• Windows 10 versie 1803 en
platformen: macOS High Sierra,
hoger
iOS 11+, Windows 10 en Android 9+)
• macOS High Sierra en hoger
• Affinity Photo
• iOS 11 en hoger
• GIMP
• Android Pie en later
• Paint.NET
• Affinity Photo
• ImageMagick
• Krita
• GIMP
• Zoner Photo Studio X
• Pixelmator (versie 3.7 en hoger)
• GraphicConverter
Het HEIF-bestandsformaat is vergeleken met jpeg op het gebied van
flexibiliteit, beeldkwaliteit, compressie / grootte en compatibiliteit. . Als u
de ruimte op uw iOS-apparaat wilt besparen en hoge eisen stelt aan de
beeldkwaliteit, is HEIF-indeling de beste keuze. Maar als u uw HEICfoto's op al uw apparaten zonder ongemak wilt bekijken, is JPEG nog
steeds een betere keuze. U kunt dus kiezen om het HEIF-fotoformaat op
uw iOS-apparaat te gebruiken en wanneer u de HEIF-afbeeldingen op
andere apparaten wilt bekijken, kunt u Aiseesoft HEIC Converter
gebruiken om het HEIF-formaat naar JPEG / JPG / PNG te converteren.
Voordat meer apparaten het HEIF-formaat ondersteunen, kan dit de
beste methode zijn om u te laten genieten van de voordelen van het HEIF
-fotoformaat.
Arthur Palache 9

Evenement

Plaats

Datum

AV-studiedag (zie hieronder en hiernaast)

Rijen

18-01-2020

Nationaal AV-festival tevens
NVBG Algemene Vergadering (zie blz. 4)

Barneveld

29-02-2020

Voorjaarsfestival (zie blz. 17)

Nijmegen

14-03-2020

AV-Festival van het Westen

Moerkapelle

03-10-2020

Festival van het Noorden

Steenwijk

28-11-2020

Het eerstvolgende evenement is de studiedag in Rijen. Alle info vindt u op
de website, www.avgroep1592.nl

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.

Inzenden voor deze altijd interessante studiedag is niet meer mogelijk.

De studiedag wordt gehouden in

Cultureel Centrum “de Boodschap”

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

Nassaulaan 62-64 5121 BC Rijen

www.avgroep1592.nl
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Het eerste lustrum van het Internationaal Voorjaarsfestival is alweer in
voorbereiding. Ongetwijfeld wilt u dit niet missen.
Zet zaterdag 14 maart 2020 dan ook alvast als reservering in uw
agenda.
En draag vooral ook zelf bij aan een boeiend en afwisselend programma.
Dus stuur uw presentatie tijdig in. Inzenden kan nu al, maar deze moet
uiterlijk 15 februari 2020 binnen zijn.
Alle informatie over het festival (voor zover die nu al bekend is) vindt u op
de website www.av-voorjaarsfestival.nl.
Alle informatie om uw presentatie te maken en in te zenden vindt u op
www.av-voorjaarsfestival.nl/inzenden
Met vriendelijke groet,
Jos Hagens
Coördinator organisatieteam AV Voorjaarsfestival
Mail: contact@av-voorjaarsfestival.nl
Website: www.av-voorjaarsfestival.nl

Het voorjaarsfestival vindt
plaats in de theaterzaal van
voorzieningenhart De Klif,
Pijlpuntstraat 1 te Nijmegen
(in de wijk Oosterhout)
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AV-Groep Westland op maandag 9 december 2019
De groep is bijna voltallig aanwezig. Jan van der Schans heeft zich
afgemeld.
Henk van Uffelen deelt mee dat hij Pictures To Exe heeft aangeschaft en
er zijn eerste audiovisual mee gemaakt heeft. Hij is erg enthousiast over
de aankoop.
De eerste serie die we zien is van Ger Sauer, Metropolparasol.
Wellicht een wat vreemde titel, die
doet denken aan de naam van een
geneesmiddel, Metoprolol. Maar
daar heeft het niets mee te maken.
Het geeft in zekere zin wel aan
waar de serie over gaat. In Sevilla
was de Plaza de Incarnación
jarenlang een wat mistroostig plein
dat voornamelijk als parkeerplaats werd gebruikt. Naar ontwerp van een
Berlijnse architect werd er een reusachtig bouwwerk geschapen dat
bestaat uit een zestal in elkaar overlopende houten parasols van 26
meter hoog. De constructie kreeg al snel de bijnaam Las Setas
(‘de champignons’). Vanaf het plein kun je met een lift omhoog naar een
250 meter lange loopbrug. Op het hoogste punt, het Balcón Panorámico,
heb je een prachtig uitzicht over Sevilla. Het is dus letterlijk een parasol
over de metropool. Metropolparasol is een heel mooie audiovisual
geworden, met fraaie beelden zoals we dat van Ger gewend zijn. Het
geheel is prettig om naar te kijken en wordt ondersteund door mooi
bijpassende muziek. Er is wel enige kritiek. De tekst bij aanvang is niet
zo goed te lezen en staat iets te kort. Ook zijn er wat opmerkingen op
verschillende beelden waar gebouwen minder goed in het plaatje passen.

Henk van Uffelen laat de serie Houtsnijwerk zien.
De serie is gemaakt met zijn nieuwe PTE en is weergegeven in formaat
2:3. Bij de start zien we een kort stukje video, dat evenwel wat hortend en
stotend op gang komt. Bij een MP4-versie van dezelfde AV loopt de zaak
wel vloeiend. We hebben wel wat verbetertips zoals: probeer wat sneller
te wisselen, maak het geheel wat korter. We zien fotografisch zeer
scherpe beelden, daarmee is overvloeien in sommige gevallen lastig.
Henk zegt dat het een probeersel was. Hij is vast van plan om met PTE
door te gaan.
Het Mysterie van Trizania is een bijzondere AV van Marcel Batist.
De hele serie is uitgevoerd in sepia
beelden. Deze zijn verkregen met
een NIK-filter, overgoten met, zoals
Marcel dat noemt, ‘zijn eigen jus’.
Het verhaal dat de serie vertelt is
bijzonder. De serie is door hem zelf
ingesproken. En daar ligt meteen
ons kritiekpunt. Dat inspreken is
zeer ‘voorzichtig’ gedaan, waardoor
het geheel ietwat gekunsteld overkomt. De nadrukkelijk uitgesproken
woorden maken dat er een ongewenst ‘voorleeseffect’ ontstaat. De
natuurlijkheid gaat daardoor ietwat verloren. We zien wel fantastische
derde beelden. Na afloop discussiëren we nog over het feit dat dit soort
verhalende audiovisuals maar weinig in de av-wereld voorkomen, terwijl
dit in de literatuur schering en inslag is.
De Keukenhof is van Arthur Palache
De serie gaat over, dat zal duidelijk
zijn, De Keukenhof. Maar hoewel
dat een druk bezocht evenement is,
is op zijn foto’s geen mens te zien.
Reden is dat Arthur er erg vroeg in
het voorjaar is geweest. Maar dan
is er ook vrijwel geen bloem te
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zien. De serie is door hem zelf ingesproken. Punten van kritiek zijn dat
soms een foto wat lang staat, dat her en daar de fotografische kwaliteit
niet optimaal is en dat het einde wel erg abrupt overkomt. Een staande
foto met twee grijze vlakken kan beter een onscherpe foto als achtergrond
krijgen. Er is dus nog wat werk te doen.
Kees Olierook toont zijn Street Art City.
De serie gaat over een
winkelcentrum in Kijkduin dat
afgebroken wordt. Voor het zover is
mochten straatartiesten er bezit van
nemen en hun graffiti-kwaliteiten
erop botvieren. Het heeft een
buitengewoon kleurrijke serie
opgeleverd met fraaie en vooral
mooie scherpe beelden. Wellicht
iets aan de lange kant (4 minuten). Het leverde wel een korte discussie
op want de fotograaf maakt in feite gebruik van de kunstwerken van een
ander. Het begin van de serie is sterk door een zakkende foto die steeds
over een tekst schuift, waardoor en dan ruimte is voor een nieuwe tekst.
Goed gevonden. Graffiti geeft altijd ‘drukke’ plaatjes, waardoor de wat
langere stand tijd niet ongewenst is.
André Hartensveld is op bezoek geweest in het Paleis Soestdijk.
In deze serie neemt hij ons mee op
een rondleiding. Bijzonder aan de
serie is dat deze wordt ingesproken
door Maarten van Rossem en zijn
familie (broer en zus). Het is een
leuke en informatieve serie
geworden, die knap gemonteerd is.
Iemand vond de achtergrondmuziek
te ‘weinig koninklijk’, maar dat werd
niet door iedereen gedeeld.

Ger Sauer heeft een mooie serie gemaakt van het Prinsenbos.
Het gebied Prinsenbos is in 1971 in
het Westland, tussen Monster en
Naaldwijk ontstaan. Eerst stond er
alleen een oude boerderij naast een
wateropvang plek. In 1977 werd het
gebied met inheemse loofbomen
beplant en zo ontstond er een
groengebied. Het recreatiegebied
ontwikkelde zich steeds meer en sinds 2012 is er een natuurspeeltuin
gebouwd. Nu is het een echt recreatiegebied met veel mogelijkheden. Het
recreatiegebied heeft allerlei speeltoestellen in de natuurspeeltuin en
een strandje met ligweide. Kinderen kunnen hier veel zien en leren in de
verschillende tuinen. Er worden regelmatig kindermiddagen en
natuurlessen voor schoolkinderen georganiseerd. De serie volgt de
jaargetijden en geeft met mooie beelden en fraaie overgangen een prima
indruk van het gebied. Ook de muziek van Enigma, Confession of the
mind, draagt in hoge mate bij aan de sfeer.
Marcel Batist presenteert nog eens zijn Bloemensfeer, een wat
dromerige serie met prachtige
natuurbeelden van bloemen. Het is
een remake van een eerdere
versie. De indruk die er eerder was
dat er twee verschilden
muziekstukken gebruikt zijn is nu
weggenomen, de muziek heeft nu
een meer continu-karakter. Iemand
vraagt zich af of de serie toch nog iets te lang duurt.
Tenslotte is er nog een remake van een serie van Henk van Uffelen,
Porth Neigwl.
Porth Neigwl , ook in het Engels bekend als "Hell's Mouth", is een brede
baai, ongeveer 5 km breed, aan de zuidkust van het schiereiland Llŷn in
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Noord- Wales . De steile landtongen hebben kliffen die afdalen naar de
zee, en Porth Neigwl wordt genoemd als een brede open mond in
het reliëf van Zuid-Llŷn. De naam "Hell's mouth" werd gegeven vanwege
het gevaar voor zeilers in tijden van storm, met grote golven en een
gebrek aan beschutting. Achter het strand liggen grasrijke duinen die een
opmerkelijk zee-moeras vormen. Het plaatsje ligt aan de zuidkust van
Snowdonia, een ruig gebied in het westen van Engeland. Henk heeft in de
serie, die overigens een aardig beeld van het gebied geeft, enige
verbeteringen aangebracht. Toch zijn er nog beeldeffecten die naar de
smaak van de aanwezigen, veel te snel gaan.
Met deze serie zit de avond er weer op. We hebben zeven nieuwe series
gezien en twee remakes, daardoor is dit een leerzame avond geworden.
En daarmee luiden we 2019 als AV-jaar uit. In januari gaan we weer
verder.
Arthur Palache

Goede voor nemens
Je leest er weer van alles over. Mensen die goede voornemens maken.
Ikzelf hoor daar niet bij, ik maak geen goede voornemens. Reden is dat ik
dat zelf niet hoef te doen, het wordt voor mij gedaan.

Tegenwoordig is er altijd wel iemand anders die jou vertelt wat je wel en
niet mag doen. Vooral onze overheid is daar erg sterk in. Bovendien
gebruikt die overheid stevige argumenten om je bij de les te houden.
En dat, terwijl de overheid zelf zich nauwelijks aan haar ‘goede
voornemens’ houdt. In een lang verleden heeft de overheid besloten dat
we moesten voorzien in onze oude dag. We moesten voor ons pensioen
gaan betalen. Zowel de werknemer als de werkgever stortten geld in een
fonds. En niet zo’n beetje ook. We zouden er een welvaartsvast pensioen
aan overhouden. Intussen weet iedereen hoe het daarmee afgelopen is.
Pensioen wordt nog wel uitgekeerd, maar van enige welvaartsvastheid is
geen sprake. Of denk aan de belofte dat er niet aan de hypotheekaftrek
getornd zou worden. Deze wordt toch afgebouwd en nog wel in een
versneld tempo.
Dat tabak, alcohol en junkfood niet erg goed zijn voor een menselijk lijf, is
algemeen bekend. Onze overheid probeert ons dus op het goede pad te
houden. Als dat via voorlichting gaat is dat wat mij betreft prima. Maar de
regering stuurt dat bij via belastingen en niet zo zuinig ook. Misschien
zou het kabinet eens moeten bedenken dat we zelfstandige individuen
zijn, die in de meeste gevallen heel goed in staat zijn om zelf te beslissen
hoe we door dit leven stappen. En voor hen die er moeite mee hebben
enige gerichte hulp opzetten. Dan wordt de overheid weer geloofwaardig,
zonder de betutteling die nu tentoongespreid wordt.
Het enige goede voornemen dat ik heb is MEER AV's maken en insturen
naar wedstrijden en festivals. En dat zouden meer mensen moeten doen!
Arthur Palache
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