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Nationale AV-Wedstrijd 2022

NVBG Geluidenservice

Audio bewerken op niveau

De aanmeldprocedure is nog open voor de
Nationale wedstrijd, de jurering vindt plaats op
het Nationale AV-Festival op 23 april 2022

Maak je AV-productie helemaal af met het
juiste bijpassende geluid, de NVBG geluiden-
service kan je hierbij uitstekend van dienst zijn!

Het open karakter van het programma, de uit-
gebreide functies en de goede ondersteuning
maken Audacity tot een echte uitblinker.

Haalmeer uit RAW
De juiste belichting van je foto’s
is essentieel voor een optimaal resultaat…..
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Gelukkig is er licht aan de horizon en mogen we
er toch wel vanuit gaan dat de Nationale AV-
wedstrijd in april gewoon doorgaat. Covid zal
dan geen spaak in het wiel meer zijn maar hope-
lijk ook niet het aantal inzendingen…..

We hebben helaas vernomen dat het festival van
het Noorden ook vanwege een gering aantal in-
zendingen niet verantwoord kon doorgaan.

Onze wedstrijdcommissie heeft op het moment
dat ik dit schrijf nog zeer weinig aanmeldingen
binnen. De ervaring is wel dat ze meestal vlak
voor de sluitingsdatum binnenkomen.

Het is toch geweldig om je productie op groot
scherm aan anderen te kunnen laten zien!

We gaan het mooie weer tegemoet en als Tulp
kijk ik natuurlijk bijzonder uit naar het eerstvol-
gende voorjaarsfestival op 12 maart in De Klif in
Oosterhout bij Nijmegen.

Van de voorzitter
Beste AV-liefhebbers,

Wow. Wat mooi en fris!
Dat is de teneur van de reacties die we gehad
hebben op de nieuwe “look” van de Nieuwsbrief.
Een groot compliment voor Jaap Postma.
En wat zijn we blij dat hij dit op zich neemt!
Fijn dat op deze manier de erfenis van Arthur
Palache doorgang vindt.

Gaat de studiedag door? Of het AV-Festival van
het Noorden? Deze vragen stelde ik me in de vo-
rige Nieuwsbrief. We weten het antwoord.
Organisatoren hebben na veel wikken en wegen
een beslissing moeten nemen.
Hoe groot de drang ook is om weer een festival te
organiseren en hoe sterk we ernaar verlangen,
het is nog even niet anders.

Ook wij als bestuur van deze mooie vereniging
hebben medio januari in de bestuursvergadering
besloten dat de komende Landelijke NVBG dag
ook dit jaar niet doorgaat.
De Algemene Leden Vergadering gaat de 19e
februari net als vorig jaar digitaal plaatsvinden.
Voornaamste agendapunt zal het voorstel tot
wijziging van het wedstrijdreglement zijn.

Algemene leden vergadering
19 februari - 10:30 uur

De algemene ledenvergadering van de NVBG
wordt dit jaar wederom online gehouden via

Zoom.

Alle leden ontvangen vooraf een mail met de
link naar de online vergadering.

Dus mensen: zend in!
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AV-Festivalvan het Noorden
Vol goede hoop was de organisatie, maar helaas,
te weinig inzendingen en de corona maatregelen
hebben hen doen besluiten om het evenement te
verplaatsen naar zaterdag 5 november 2022.

Int. AV-Voorjaarsfestival
12 maart 2022 in de theaterzaal van De Klif
in Nijmegen (wijk Oosterhout).
Aanvang 10:30u. tot ca. 16:30u.

Het Internationaal AV-Voorjaarsfestival vindt
jaarlijks plaats in Nijmegen-Oosterhout.

Iedereen die wil genieten van audiovisuele
presentaties is van harte welkom.
De toegang bedraagt € 5,00.

19 februari in De Veluwehal te Barneveld

Gezien de huidige corona situatie en de
onmogelijkheid om een uitgebreide workshop
te organiseren is deze voorlopig uitgesteld

Landelijke NVBG dag
Ondertussen weten we dat er nog steeds geen
einde is gekomen aan de huidige coronagolf.
Helaas zijn er daardoor weer evenementen
afgelast, erg jammer, vooral voor de mensen die
er veel tijd en energie in steken om het te
organiseren.

AV-STUDIEDAG 2022
Helaas heeft dit evenement voor de tweede keer
geen doorgang kunnen vinden, de organisatie
hoopt dat het in 2023 weer kan plaatsvinden.

Na de coronagolf

AV makers zijn meestal Einzelgängers, (oké, ik
overdrijf een beetje), die mooie producties maken
en prachtige verhalen vertellen, gegoten in beeld
en audio.
En…..wat is er mooier dan dat vervolgens te delen
met familie, vrienden en op festivals. Tegelijk zijn
de andere AV-liefhebbers en toeschouwers
nieuwsgierig naar het hoe en waarom.
Het is altijd inspirerend om te vernemen hoe een
AV tot stand gekomen is; hoe de inhoudelijke en
technische obstakels zijn overwonnen.

DUS, Jaap schreef het al: zonder kopij….
Een welgemeende oproep om een artikeltje te
schrijven. Bijvoorbeeld over hoe jij een AV start.
De ene begint met de tekst, een ander met
muziek, een derde heeft een heel andere benade-
ring. Voor lezers van de nieuwsbrief is het inte-
ressant om andere visies en invalshoeken te ver-
nemen. Schrijf het op en stuur het ons!

Niet alleen de Nieuwsbrief is afhankelijk van
input, ook de vereniging zelf!

Van de BBT - Bestuur Brainstorm Tafel
Het is heel simpel. Geen bestuur of te weinig
bestuursleden houdt in dat er een lastig moment
komt. Doe mee en laat de NVBG een paar jaartjes
profijt hebben van je talenten!

Naar aanleiding van de Audio-enquete gaan we
de komende tijd onderzoeken of we ook online
tutorials kunnen ontwikkelen met een makke-
lijke en heldere uitleg over audio bewerking.
Nico Warnaar en Renko Kuiper zijn daarover
aan het brainstormen.

We willen starten met een Vraag&Aanbod
rubriekje in de nieuwsbrief. Heb je nog -ik noem
maar wat- een audioset, een CD-player of een
apart kabeltje over of nodig? Laat het ons weten.
Zoek je bepaalde foto’s om je AV-productie nog
beter te maken of heb je een vraag hoe je een
bepaald effect kan bereiken? Voor al dit soort
verzoeken is deze rubriek bedoeld.
Laat het even aan onze secretaris Jan Bras weten
dan gaan we ermee aan de slag.

Vraag en aanbod

https://www.av-voorjaarsfestival.nl/NL/index.htm
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Het lijkt nog maar zo kort geleden dat er de
Nationale AV-wedstrijd 2021 was, en toch is het
al weer bijna zo ver.
De Nationale AV-wedstrijd 2022 staat voor de
deur en wel op 23 april 2022, weer in de mooie
Theaterkerk te Bemmel.

Met de oplopende coronabesmettingen en de
nieuwe omikron variant is alles natuurlijk onder
voorbehoud, maar om de inzendingen op tijd
georganiseerd te krijgen dienen de producties
voor de wedstrijd uiterlijk 5 maart binnen zijn.

Vanaf 18 december 2021 tot en met 5 maart
kunnen deze dan ook worden aangemeld

De beoordeling en prijsuitreiking vindt plaats
tijdens het Nationaal AV-Festival op 23 april.

Nationale AV-wedstrijd 2022

de Theaterkerk, Markt 5, 6681 AE Bemmel

Aanmelden van de AV-productie:

Leden van de NVBG kunnen op twee manieren een
AV-productie aanmelden:

Via de startpagina van het alleen voor leden
toegankelijke deel van de website.
Directe link: https://www.navg.nl/

OF: met behulp van een directe link.
Deze link wordt ook gepubliceerd op het
openbare deel van onze NVBG website.

Niet leden kunnen alleen via de link op de
openbare website een AV-productie
aanmelden.

Bij het aanmelden van uw inzending kunt u
deze direct via de aangeboden mogelijkheid
uploaden naar de wedstrijdcommisie.

https://www.navg.nl
https://www.navg.nl/AVW_00.php
https://www.nvbg.nl
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De geluidenservice op onze website draait al-
weer flink wat jaren mee.
In die periode hebben leden hun aanvragen voor
geluiden bij een audiovisual online ontvangen.
Deze service kan nèt dat ene geluidje leveren, dat
nog ontbrak voor jouw nieuwe AV-productie!

De catalogus op onze site is omwille van het over-
zicht verdeeld in 16 categorieën. Dat maakt het
zoeken en filteren redelijk eenvoudig.
Kies dus eerst in welke categorie je wilt gaan zoe-
ken. Vervolgens kun je maximaal vijf (vrij te be-
palen) trefwoorden invoeren, om daarmee je
zoekopdracht wat specifieker te maken.

Niet alle gewenste geluiden laten zich even ge-
makkelijk omschrijven of benoemen. Soms is dat
best lastig. Het geluidseffect moet passen bij de
beelden en wat je al in gedachten hebt.

Gelukkig heeft de Geluidenservice
de mogelijkheid van een ‘Vrije Opgave’.
Kun je de gewenste geluidsfragmenten niet vin-
den, stuur ons dan een vrije opgave.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk, in maximaal
2.000 tekens, naar welk geluidsfragment je op
zoek bent. De medewerkers van geluidenservice
proberen dan geluidsfragmenten te vinden die
aan je wensen voldoen.

Het kan ook zijn dat je het lastig vindt om twee
of meer geluiden “over elkaar” te moeten mixen.
Als voorbeeld: een terreinwagen die tijdens een
storm een beekje oversteekt.
Ook dan is de geluidenservice graag tot je dienst
en worden het geluid op jouw verzoek - gemengd
en wel - aangeleverd.

Het is niet ondenkbaar, dat een eerder toegezon-
den geluidje nèt niet is wat je eigenlijk zoekt.
Probeer dan je ideeën onder woorden te brengen
in dat vrije tekstveld, op onze site . “Ik kreeg dit-
en-dit, maar ik zocht toch meer dat-en-dat.”

We willen graag met je meedenken, en wellicht
kunnen we je een betere sample aanbieden.

Om technische en organisatorische redenen be-
vat de catalogus niet alle geluiden die beschik-
baar zijn voor NVBG leden.
Er is véél meer, maar dat kunnen we helaas niet
kwijt op onze site want we kunnen ook nog put-
ten uit diverse andere bronnen.

Om het systeem gebruiksvriendelijk te houden,
is destijds besloten enkel de meest basic geluiden
in de catalogus op te nemen.
Dit zijn echter al meer dan 10.000!

Zocht je het geluid van een protestmars, een bas-
ketbalwedstrijd, een restaurant met open keu-
ken, een catamaran of een stadsbus in Hong
Kong? Je vindt ze niet in de ‘standaard catalogus’
maar zijn wel degelijk leverbaar.
Via andere bibliotheken kunnen deze kosteloos
worden geleverd, d.m.v. een webtransferdienst.

NicoWarnaar - beheerder geluidenservice

NVBG geluidenservice
Het vrije tekstveld....
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Artikel uit het tijdschrift FOCUS no. 14 - 34e jaargang 1949 - de Polaroid Land 1 minuut camera
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Misschien heb je weleens fotografen horen zeg-
gen dat ze graag ‘belichten op rechts’. Dat heeft
alles te maken met het histogram.
In het donkere gedeelte van je histogram zit vrij
weinig informatie. In het lichte gedeelte daaren-
tegen, zit juist heel veel informatie.

Dat houdt in dat het histogram eigenlijk niet
evenredig verdeeld is. In feite betekent dit dat je,
als je op rechts (lichte kant) belicht, meer infor-
matie in je foto hebt zitten. Daardoor overbelicht
je vaak net een klein beetje. In de RAW-conver-
ter kun je dit weer wat donkerder maken waar-
door het beeld er weer uit komt te zien zoals jij
het bedoeld hebt.

Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat je niet
teveel overbelicht. Zorg daarom dat het histo-
gram net los blijft van de rechter zijkant.

Tijdens de fotobewerking kan de belichting van
elke opname worden aangepast, zodat het twee
identieke beelden lijken te zijn.

Aan de donkere kant belicht Aan de lichte kant belicht

Als je echter in detail kijkt naar een 100% beeld-
uitsnede van een deel van elke foto, zie je een
enorm verschil in de kwaliteit van de uiteinde-
lijke foto.
De onderbelichte opname (histogram aan de lin-
kerkant) vertoont veel minder vloeiende over-
gangen tussen de tinten en veel meer ruis in de
donkere gebieden dan de rechts belichte opname.

Foto's die rechts zijn belicht, zullen nog wat na-
bewerking nodig hebben om de belichting te cor-
rigeren. Maar zoals je ziet: een beetje extra na-
denken bij het bepalen van je belichting en wat
extra stappen om het te corrigeren tijdens de be-
werking kunnen resulteren in beeldbestanden
met prachtige toonovergangen en minder ruis.

Het is geen techniek die universeel toepasbaar is
op alle soorten fotografie, omdat er een risico be-
staat op het afknijpen van hoge lichten als je niet
voorzichtig bent bij het belichten.
Rechts belichten is het meest geschikt om in een
gecontroleerde omgeving te gebruiken.
Bijvoorbeeld bij het fotograferen van landschap-
pen, waarbij je evt. gegradueerde filters gebruikt
om ervoor te zorgen dat alle hooglichten binnen
het dynamisch bereik van de sensor blijven.
Het laatste wat je wilt is in de lichte delen details
verliezen wanneer je probeert je beeldkwaliteit
te maximaliseren.

Probeer het zelf maar eens, maak twee opnamen
in de M stand met verschillende belichtingen:

1x histogram naar links belichten
1x histogram naar rechts belichten

In je bewerkingsprogramma pas je beide zodanig
aan dat de belichting gelijk is, en kijk of je een
verschil ziet (100% weergave). Vooral in de don-
kere delen zal het verschil in ruis zichtbaar zijn.

Als je de prestaties van je camerasensor op een
dergelijke manier begrijpt, ben je een stap verder
om het meeste uit je opnames te halen.

Overbelicht! Hier gaan de details verloren

Haalmeer uit je RAWbestanden
Belichten op rechts
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ETTR, dat is de engelse uitdrukking voor
„belichten naar rechts“ zoals in het eerdere
artikel is beschreven.

Een foto maken voor ETTR – Methode 1 -

Met behulp van het histogram
Als je een foto maakt zal de camera zodanig
belichten dat je foto in het meetgebied een
gemiddelde pixel-helderheid krijgt van 50% grijs
(middengrijs).

ETTR betekent dat je overbelicht ten opzichte
van de standaard belichting.
Dit kun je doen door bijvoorbeeld de belichtings-
compensatie functie te gebruiken met +1.
Op deze manier schuift het histogram wat naar
rechts. De truc is om dit zo ver te doen tot de
hooglichten net niet overbelicht raken.
Om te controleren of je geen zgn. clipping krijgt
kun je het beste live-view met een histogram
gebruiken of steeds na het maken van een
proeffoto het histogram bekijken.

Veel camera’s kunnen je ook waarschuwingen
geven voor schaduw- of hooglicht clipping
(Blinken of kleuren in het histogram).

Een foto maken voor ETTR – Methode 2 –

Spotmeting op lichtste delen
Zet de camera op spotmeting en in diafragma- of
sluitertijdmodus of volledig handbediend.

Richt dan het meetpunt op het meest heldere
punt van je scene.
Als je nu de ontspanknop half indrukt zie je de
voorgestelde belichting in je zoeker.

Tip: de exposure-lock knop
kan hier ook erg handig zijn.

Als je nu een foto zou maken, zou het meest
heldere stuk van je foto grijs worden afgebeeld.
Afhankelijk van je camera tel je hier bijvoorbeeld
3 stops bij op, zodat de witte delen zo ver
mogelijk naar rechts in het histogram schuiven.

Dit kun je doen door belichtingscompensatie te
gebruiken van +3 of handmatig drie stops
overbelichten.

ETTR - exposure to the right
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Audio bewerken op niveau
Audacity is een opensource-geluidsbewerkings
programma waarmee het mogelijk is WAV-,
AIFF-, Ogg Vorbis-, en MP3-bestanden te maken,
te bewerken en te exporteren.
Audacity is beschikbaar voor Windows, MacOS,
Unix en Linux. Het programma is ook in het
Nederlands te gebruiken.

Gratis open source programma
Met de software neem je geluid op of bewerk je
bestaande audio-bestanden.
Naast de 'basis' bewerkingen kent de software
een heel aantal speciale functies. Heb je de juiste
apparatuur in huis, dan digitaliseer je met Auda-
city bijvoorbeeld je platencollectie.

Audacity beschikt over alle standaard bewer-
kingsfuncties zoals kopiëren, plakken, splitsen en
samenvoegen. Natuurlijk pas je met de audio-
editor ook de afspeelsnelheid en toonhoogte van
geluidsbestanden aan.
Audacity is vrije software waar vele handen aan
gewerkt hebben en dat zie je terug in de royale
hoeveelheid bewerkingsmogelijkheden.
Zo heb je onder het menu Effecten keuze uit
maar liefst 36 verschillende soorten.

Te bewerken bestanden sleep je handig het
programma in en ben je niet tevreden over de
weergave van je bestand, dan biedt een ver-
grootglas uitkomst. Het uiterlijk van Audacity
is sowieso erg functioneel, waardoor je er ge-
makkelijk mee werkt. Mocht je desondanks te-
gen een probleem aanlopen, dan raadpleeg je
snel de meegeleverde Audacity wiki, die je in
een browser opent.

Het open karakter van het programma, de uit-
gebreide functies en de goede ondersteuning
maken Audacity tot een echte uitblinker.

Video tutorials
Een goede methode om dergelijke software te
leren is met behulp van video tutorials.
Ben je een beetje thuis in de Engelse taal dan is er
een uitstekende 40 minuten lange tutorial die je
de basis van het programma leert kennen.

Kevin Stratvert is daarvan de maker en de video
is beslist aan te bevelen, ook al omdat Kevin
rustig en duidelijk spreekt!

De audio-software oogt gewoontjes,
maar is dat zeker niet.

Klik op het logo voor de download link

https://youtu.be/yzJ2VyYkmaA
https://www.audacityteam.org/download/
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REGIO
NIEUWS

AV-groepWestland
Maandag 17 januari 2022 was er weer een bij-
eenkomst van de AV-groep Westland.
Met inachtneming van de corona-maatregelen
werden 4 nieuwe series besproken en 5 remakes.
Nico Warnaar was als introducé aanwezig en liet
dat gepaard gaan met een AV-serie.
Onder leiding van Marcel Batist werd eerst nog
eens gekeken naar de FIAP-voorwaarden.
Enkele leden van de groep zijn bezig om ook
internationaal aan de weg te timmeren.

De eerste serie die vertoond werd was van Ger
Sauer met als titel Sound of Silence. Het was een
zwartwit-serie over de chaos in het hoofd van
een steeds weer opduikende man. Veel mooie
beelden van de straat vloeiden in elkaar over.
De vocale ondersteuning was van Disturbed.
Er zat ook klein stukje video in de serie.
Minpuntje was het ontbreken van de opmaat
naar een climax. Maar al met al een prachtige
serie.

Ook Henk van Uffelen kwam met een nieuwe
serie op de proppen, Schuurvondsten genaamd.
Muziek was van Nathali Traylin en Mr. and Mrs.
Cello. Ergens in België had Henk een oude schuur
vol wegroestende auto’s gevonden en heeft daar
een serie aan gewijd.

De beelden van de auto’s werden afgewisseld
met details. Bij enkele beelden waren bijna alle
onevenheden weggehaald, zodat die auto’s meer
op modelauto’s leken. Dat haalde wel een beetje
van de charme weg.
Henk kreeg daarnaast het advies om ongeveer
30% verzadiging toe te passen omdat de beelden
wel erg hard waren.
En -ook niet onbelangrijk in AV-land- om nog
eens te kijken naar de lengte van de serie, deze
was met 4:24” aan de lange kant, waardoor de
belangstelling tanende werd.

Nico Warnaar is een geluidsman pur sang en
beheerder van de NVBG geluidenservice.
Dat bleek wel bij de derde nieuwe serie van de
avond. In samenwerking met fotografe Isja Ne-
derbragt is een eerste AV-serie geproduceerd.
Onder de titel A trip beyound reality werden in
een serie van 6:10” surrealistische beelden ge-
toond waarbij Nico zorgde voor de soundtrack
met 64! geluidseffecten.
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Het doel was de beelden te ondersteunen en het
geluid versterkt de gevoelens aldus Nico.
Bijzonder is dat de serie tot stand kwam tussen
twee enthousiaste makers die voor de serie al-
leen maar contact hadden via WeTransfer, mail
en telefoon. Het smaakt in ieder geval naar meer.

De laatste nieuwe serie was van Marcel Batist.
Onder de titel Zonder afscheid met de vocale
klanken „I know you be heart“ van Eva Cassidy
toonde Marcel dromerige beelden van een land-
schap. Af en toe verscheen in de beelden een ge-
zicht van iemand die in 2021 was overleden.
Een mooi en indrukwekkend eerbetoon.

Aan het einde van de serie zagen we een blauwe
luchtballon die haarscherp tegen de lucht afstak
en steeds kleiner werd op reis richting de maan.
Marcel’s handtekening -zonder dat je het merkte-
ontbrak evenmin. Hij heeft de muziek niet volle-
dig gebruikt, maar slechts een deel ervan.

Hoewel remakes niet in dit verslag worden be-
sproken, maak ik graag een uitzondering voor de
remake van de serie The Sand Motor van Ger
Sauer. Naar aanleiding van een artikel in NVBG
Nieuws van januari 2022 heeft Ger Sauer Floris
van den Broek ingeschakeld. Het mag duidelijk
zijn dat een professionele voice-over in het
Nederlands van meerwaarde is voor een serie.

De voice-over was ook de aanleiding om daar
nog wat verder over te praten.
Marcel wees ons op de website www.fiverr.com
waar diverse mogelijkheden voor een voice-over
aanwezig zijn. (link naar de website hieronder)

Na nog wat (on)mogelijkheden van audacity te
hebben besproken werd deze geanimeerde en
leerzame bijeenkomst afgesloten.
Verslag: RuudMulder

https://www.fiverr.com/categories/music-audio/voice-overs?source=drop_down_filters&pos=3&ref=language%3Adutch%7Cseller_language%3Anl%7Cseller_location%3ANL
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advertentie

Colofon:
Bestuur van de NVBG:

• Voorzitter (a.i.) ................................. Henk P. Tulp

• Secretaris ....................................................Jan Bras

• Penningmeester ........................Hannie Lodder

• Algemeen ....................................... Renko Kuiper

• Algemeen ...................................................... vacant

Service medewerkers:

• Geluidenservice.......................... Nico Warnaar

• Kenniscentrum............................. Ton de Bruijn

• Nieuws + website........................... Jaap Postma

Van de redactie
Dit NVBG Nieuws magazine kan alleen bestaan
als er voldoende kopij voor wordt aangeleverd..

doe jij ookmee?
Stuur eens een artikel van iets wat je interessant
lijkt om te delen met anderen, tips en wetens-
waardigheden, tentoonstellingen, presentaties…

Alles graag als niet opgemaakte tekst, met de
beelden er apart bijgeleverd (duidelijke namen
voor de foto’s gebruiken s.v.p.)

Stuur je bijdrage naar NVBGnieuws@nvbg.nl

Uiterste inleverdatum woensdag 23 februari

https://www.digiaktief.nl/m-objects-nu-ook-voor-de-mac.html
mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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© NVBG Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd of vermenigvuldigd worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBG of de auteur.

Dit magazine is geoptimaliseerd voor lezen op een tablet of beeldscherm

Voor gebruikers van een i-Pad, je kunt het magazine perfect openen in de BOEKEN app,
daarin kan je ze ook in een aparte map plaatsen.
Met deze app kun je makkelijk lezen en swipen.
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