NIEUWS
Jaargang 7 nummer 3 - maart 2022

Nationale AV-Wedstrijd

De Nationale AV-wedstrijd is op 23 april 2022
in de Theaterkerk te Bemmel

Voorjaarsfestival

Het eerste lustrum van het Voorjaars Festival
in Oosterhout bij Nijmegen gaat eindelijk door,
op zaterdag 12 maart 2022!

Zoomen zonder objectief
Wat hebben we geleerd van online meetings
en vergaderingen organiseren?

Brief aan de redactie

Zonder kopij zal dit magazine waarschijnlijk
geen lang leven beschoren zijn…
Gelukkig kwam deze mail binnen!
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Fotobewerking in Lightroom Classic
Ben je een Lightroom gebruiker maar loop je nog
wel eens vast in alle mogelijkheden die het
programma biedt?

speciale finishing touch geeft.
Hiertoe wordt vrijwel geen schuif in Lightroom
ongemoeid gelaten.

Hierbij de link naar een zeer interessant webinar
over de HDR en Panorama functies in Lightroom
Classic. Deze webinar werd gemaakt door
Lightroom-specialist Tom Reuvers in opdracht
van CameraNu.nl

Om nog een overtreffende trap aan je te laten
zien, gaat Tom ook in op de techniek van het
Brenizer-effect.

Tijdens de webinar gaat Tom in op de speciale
features HDR en Panorama.
Hij laat je niet alleen zien hoe je de ideale foto’s
hiervoor maakt, maar laat je ook de nabewerking
van A tot Z zien. Zo leer je hoe je je foto’s samenvoegt in Lightroom Classic en hoe je ze een
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Hiermee wordt het mogelijk om met een gewone
standaard lens een kleinere scherptediepte te
creëren. Deze functie gaat hij aan de hand van de
Panorama-functie binnen Lightroom aan je
uitleggen, maar uiteraard laat Tom je ook het
principe van deze techniek zien.
Kortom: voor Lightroom gebruikers aanbevolen!
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Van de voorzitter
In mijn vorig voorwoord schreef ik dat er nog
weinig inzendingen waren voor de komende
NVBG wedstrijd.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 21 AV’s
binnengekomen. Tot 5 maart kan men inzenden
en het spannende is nu of we op het aantal van
vorig jaar zullen komen, in 2019 waren er 44, in
2020 39 en in 2021 42 inzendingen.
Misschien kunnen we dit jaar alle inzendingen
gaan vertonen. We zullen het zien.

Gelukkig kan alles weer als normaal doorgang
vinden en kunnen we als bestuur, maar natuurlijk ook alle AV liefhebbers en NVBG leden, ons
richten op nieuwe initiatieven en het maken van
mooie producties.

De eventuele oorzaak van minder inzendingen,
ik had het erover met Renko, zou kunnen dat
covid19 best wel een rem heeft gezet op creativiteit en producties van AV’S.
Maar ook wel dat we de Nationale vorig jaar super graag door wilde laten gaan. En dan maar, als
het niet anders kan in het najaar.

Bovendien was het plan om aansluitend aan de
ALV een workshop te organiseren. En een workshop waarbij we anderhalve meter uit elkaar
moeten staan met mondkapjes op terwijl we Voiceover willen demonstreren…..

Iedereen was blij dat we eindelijk weer fysiek
bijeen waren en eindelijk konden genieten van
mooie producties in een perfecte zaal met super
audio en lekker groot vertoond. Het “verstoorde”
daarmee wellicht het ritme waarin we normaal
gesproken de Nationale wedstrijd houden.

Afgelopen 19 februari hebben we de ALV gehouden. Helaas toch weer met behulp van Zoom.
We vonden het niet verantwoord om fysiek bij
elkaar te komen.

Toch is het “doe-element“ van groot belang.
We hopen dan ook dat het idee van NVBG doedagen, zoals ik aangaf in de ALV, van de grond
kan komen.
Verderop leest u meer over de ALV.
Ondertussen zien we uit naar een geweldig samenzijn op de Nationale van 23 april in Bemmel.

NVBG Doe-dag
Op de algemene ledenvergadering is n.a.v. workshops gesproken over Doe-dagen.
We gaan er de komende tĳd over brainstormen om hier invulling aan te geven.
We weten dat er vraag is naar meer info over Audio maar er zal zeker ook op
andere vlakken interesse zĳn.
Bĳvoorbeeld: teksten maken, werken met Photoshop/Lightroom/Luminar en
natuurlĳk de verschillende AV-software pakketten.
Waarover zou u een workshop op een Doe-dag willen bĳwonen?
Geef het door via workshops@nvbg.nl
Alvast heel erg bedankt!
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Algemene Ledenvergadering NVBG
Ook dit jaar heeft de ALV van 19 februari digitaal plaatsgevonden.
Hieronder een beknopt verslag
Op 3 december 2018 kwam de Werkgroep Nationale AV-Wedstrijd voor het eerst bijeen.
Een aantal bijeenkomsten volgde waarna er verslag is uitgebracht aan het bestuur.
Het bestuur heeft toen de meeste aanbevelingen
overgenomen en een nieuw Wedstrijdreglement
ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens
de ALV van 2021.
Daar bleken, na een aangename stevige discussie,
de stemmen te staken - Fifty-Fifty Besloten werd het voorstel aan te houden en op
de eerstvolgende ALV in aangepaste vorm weer
in stemming te brengen.
Het bestaande reglement van 13 februari 2016
geldt dus nog voor de wedstrijd van 2022.
Op 19 februari 2022 is een aangepast voorstel tot
wijziging weer aan de orde gekomen.
Digitaal discussiëren gaf enig probleem omdat bij
een aantal de audio verbinding wat storing gaf,
maar uiteindelijk konden we toch de agendapunten redelijk goed doornemen.

Is dit het failliet van een echte NVBG wedstrijd
met jury? We zullen het moeten afwachten.
Uiteindelijk gaat het ook om een feestelijke dag
waarin iedereen kan genieten van mooie AVproducties. De tijdgeest is blijkbaar oorzaak van
een duidelijke stemuitslag vóór wijziging van het
huidige reglement.
Het tweede en belangrijke punt is het
voortbestaan van de NVBG.
Al jaren is het zeer lastig om leden te vinden die
enige jaren zitting willen nemen in het bestuur.
Het bestuur dat eigenlijk uit vijf leden moet bestaan bestaat nu al weer tijdje uit vier leden.
De NVBG heeft nu 233 leden. Slechts een klein
deel daarvan was aanwezig bij de ALV. We hopen maar dat een nieuwe koers ook nieuwe
energie oproept en mensen die zich aanmelden!
We zoeken dus dringend naar een voorzitter en
naar bestuursleden!
Als die er niet komen…

Belangrijke agendapunten waren de aanpassingen van het reglement maar ook -en het klinkt
vervelend- het voortbestaan van de NVBG.
Om met het eerste te beginnen. Op tafel lag een
aangepast voorstel met als belangrijkste verandering het afschaffen van de (vak)jury en verder
gaan met het publiek als jury!
In 2019 was het voorstel: niet alleen publieksjury
maar ook nog een vakjury.
Na discussie bleek uiteindelijk in de stemming
dat men overduidelijk vóór de wijziging was van
het wedstrijdreglement. Als bestuur hebben we
het standpunt dat we uitvoeren wat de leden
willen. Is men er tegen, dan blijft het bij het oude,
is men er voor dan wordt dat uitgevoerd.
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advertentie

Misschien ben je een fanatieke Photoshop gebruiker, altijd weer zoekend
naar de ultieme uitdaging…
Je zult er achter komen dat er altijd wel wat te leren valt, zoals met YouTube
favoriet Unmesh Dinda met zijn kanaal PixImperfect (3,6 miljoen abonnees!)
Hij weet meer van Photoshop dan de ontwikkelaars van Adobe, dat wordt vaak
gezegd. Unmesh is Amerikaan van Indiaanse afkomst, spreekt duidelijk engels,
als je die taal een beetje machtig bent prima te volgen!
Via zijn foto een link naar zijn YouTube kanaal, veel succes en plezier.
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De Nationale AV-Wedstrijd 2022
Op zaterdag 23 april is er weer de Nationale
AV-Wedstrijd van de NVBG - jaargang 2022
In de schitterende zaal van de Theaterkerk in
Bemmel worden de geselecteerde series op een
groot schem vertoond, met de uitstekende audio
voorzieningen van dit theater belooft het weer
een prachtige dag te worden.
De jury bestaat deze keer uit:
1. Chris Stenger (voorzitter)
2. Leo Coppens
3. Chris Karman

De jury zal op 23 april, na de vertoning van de
beste ingezonden producties, een toelichting
geven over hun bevindingen.
Bij de prijsuitreiking worden alle prijswinnaars
op het podium uitgenodigd en krijgen daar hun
prijs uitgereikt zonder verder commentaar op
hun serie.
Adres: Markt 5, 6681 AE Bemmel
Parkeren kan heel goed op het Kinkelplein bij het
gemeentehuis, hier vandaan is het een korte
wandeling naar de Theaterkerk.

4. Hans Tieben (reserve)
Nadat op 5 maart de inzendtermijn is gesloten
gaat de jury een selectie van producties maken
waaruit later de winnaars zullen worden
gekozen. Een pittige taak gezien het hoge niveau
van inzendingen door de jaren heen, ook al
omdat het onderwerp vrij - en dus divers - is.
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Lustrumfestival

“Back to the Future”
Team Internationaal AudioVisueel Voorjaarsfestival – auteur Jos Hagens
Het jaarlijkse Internationaal AV-Voorjaarsfestival is een coproductie van de NVBG regiogroepen Arnhem en Nijmegen en de AV Dialog
groep Essen.

Het vijfde festival (ons eerste lustrum) staat in de
startblokken voor zaterdag 14 maart 2020.
De zaal is gereserveerd, de horeca geregeld.
Het programmaboekje met 34 AV’s ligt klaar.

Op de derde zaterdag van maart treffen AV-makers en AV-liefhebbers elkaar om een dag te genieten van presentaties, ingestuurd door auteurs
uit Nederland, Duitsland, België en incidenteel
zelfs uit Zwitserland, Oostenrijk en Italië.

Alle te vertonen series met de aankondigingen
staan startklaar in de computer, de narcissen zijn
ingekocht (deze keer ook voor alle gasten vanwege het lustrum). Op het laatste moment moet het
vanwege de corona-pandemie helaas worden afgeblazen.

Het Voorjaarsfestival heeft van meet af aan ervoor gekozen geen wedstrijd te willen zijn en ook
geen AV-bespreking. Daarvoor hebben we al de
Nationale AV-wedstrijd en de AV-Studiedag.
Centraal staat genieten van een brede variatie
aan audiovisuele presentaties en daar in de pauzes met elkaar over te kunnen doorpraten.
Het organisatieteam bestaat uit 5 personen afkomstig uit de drie regionale groepen. Zij bekijken de ingezonden AV’s meermalen en geven er
een oordeel over. Gezamenlijk wordt dan het
programma samengesteld gericht op een zo
breed mogelijke variatie met behoud van voldoende kwaliteit (aantrekkelijkheid om te zien).
Het programma heeft steeds 4 presentatieblokken van één uur. De series worden in het Nederlands en het Duits aangekondigd.
In het programmaboekje staat de verdere informatie over elke AV. Als waardering voor alle inzenders is er altijd een lente-attentie in de vorm
van een potje bloeiende narcissen.
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De narcissen hebben een passende bestemming
gekregen bij zorgmedewerkers en onderwijsgevenden. De boekjes zijn in de opslag gegaan, de
techniek op de harde schijf gehandhaafd.
Het wachten op betere tijden begint. Tot twee
maal toe is een nieuwe datum aangekondigd,
en weer afgezegd….
Op zaterdag 12 maart 2022 kan het toch echt
doorgaan. Het is dus waarlijk een “Back-to-theFuture”. Het lustrumprogramma van 2020 zal in
2022 genoten kunnen worden.
U bent allen van
harte welkom!

Voor informatie:
www.av-voorjaarsfestival.nl
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Brief aan de redactie

Beste NVBG leden,
Met veel enthousiasme willen we u graag een interessant en wetenswaardig digitaal magazine aanbieden,
maar het ontbreekt helaas aan voldoende kopij. Het is een onmogelijke opdracht aan de redactie om alles
zelf maar uit te zoeken, dan zal dit initiatief helaas geen lang leven hebben….
Dat was de tekst die al in de opmaak van dit magazine stond, en toen kwam bovenstaande mail van
André Hartensveld. En die kwam als een geschenk!
Gelukkig zijn er leden die de hand uit de mouw willen steken en daar zijn we heel blij mee, we hopen
dat anderen deze handreiking zullen opvolgen.
De competitie aangaan met een Automagazine kunnen we niet, daar is immers veel meer beweging en
ontwikkeling, maar natuurlijk kunnen we wel meer aandacht geven aan de AV software die velen van
ons gebruiken, zoals aan P2E waarover verderop meer, maar ook de ontwikkeling van AV-Stumpfl met
Wings X, voor het eerst ook te gebruiken op de Mac, net als m.Objects X die de stap naar het mooie
Mac OS systeem ook al had gemaakt.
Daarom een dringende oproep aan onze leden, zowel individueel als in regioverband:
Maak ook eens een artikel over uw werkwijze, over de sofware of het systeem wat u gebruikt,
misschien gebruikt u speciale tools of heeft u iets interessants gemaakt, laat het ons weten!
U mag ons ook laten weten welke onderwerpen u graag zou willen zien.
Voor de regio’s:
Maak een samenvatting van bijeenkomsten, voorzien van foto’s is dat welkome kopij voor de redactie,
zie het perfecte voorbeeld van de regio’s Rotterdam en Westland, met speciale dank aan Ruud Mulder.
Neem contact op met de redactie of stuur een bijdrage aan: nvbgnieuws@nvbg.nl
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PTE AV studio 10 - de kunst in eenvoud.
Van de drie in Nederland meest gebruikte AV-programma’s is
Pictures To Exe Studio 10 een beetje een vreemde eend in de bijt.

In tegenstelling tot de beide andere montageprogramma’s kent PTE geen beeldsporen.
Volledige compatibiliteit met macOS 12 Monterey
en Windows 11. En werkt ook in het Nederlands.

Je werkt dan als het ware in lagen en de beelden
zijn, mits van de zelfde afmeting, altijd in register
waardoor beeldbesturing uiterst simpel en
nauwkeurig werkt. Zelfs acties waar je in een
sporenprogramma misschien meer dan 10 sporen voor nodig zou hebben.

Een montage maak je door simpelweg de beelden
in de tijdline te plaatsen (afb 1) en een overvloeitijd in te voeren die later weer per afbeelding
kan worden aangepast.

Van PTE zijn er twee uitvoeringen voor PC en
Mac beschikbaar,: HD-Basis en de HD-Pro,
waarbij de Pro zich duidelijk onderscheidt van de
basis-versie. Meer mogelijkheden voor het bewerken van muziek, beeld, video, maskers enz.
Het basis programma kost € 70,- en Pro € 140,Eenmaal aangeschaft zijn alle upgrades gratis.
Tijdens de introductie van PTE in Nederland
door de Fotobond in het najaar van 2003 heb ik
het programma direct aangeschaft.
Toen een statisch programma waar je niet meer
mee kon doen dan als met twee diaprojectoren.
In de 22 jaar dat PTE nu op de markt is heeft het
zich ontwikkeld tot een zeer geavanceerd programma met ongekende mogelijkheden, en is
wereldwijd de meest gebruikte AV-software .

In een apart scherm, Objecten & Animaties, is het
mogelijk om op ieder beeld onbeperkt objecten
toe te voegen en animaties uit te voeren.
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Mijn credo is dan ook, duurder kan altijd,
meer mogelijkheden bijna niet.
Andre Hartensveld AV-AFIAP
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DaVinci Resolve 17

Kan gratis software goed genoeg zijn?
DaVinci Resolve 17, een video editor die te vergelijken is met Adobe Premiere Pro en toch gratis?
DaVinci Resolve 17 combineert professionele
standaard editing, color grading, audio en effecten in één applicatie, en met elke update versterkt het zijn plaats onder de beste videobewerkingssoftware voor serieuze editors.
De standaardversie van Resolve is volledig gratis,
wat opmerkelijk is voor zo'n uitgebreide software, en bevat de meeste belangrijke functies.
Er is ook een premium versie, DaVinci Resolve
Studio 17. Deze heeft tal van extra functies,
waaronder een neurale engine, Dolby Vision
audiotools, ondersteuning voor meerdere GPU's,
en geavanceerde ruisonderdrukking.

Kleurcorrectie is een sterk punt
Resolve omvat niet-lineaire bewerking, kleurcorrectie, audiopost en visuele effecten gestroomlijnd in één toepassing. Elk van deze gebieden
heeft nieuwe functies in Resolve 17. We zullen
enkele belangrijke toevoegingen bekijken.
Kleurcorrectie is altijd een van de sterke punten
van Resolve geweest en de nieuwe HDR-gereedschappen versterken dat. De kleurgereedschappen van Resolve zijn complex en vereisen dus
technische expertise om ze onder de knie te krijgen, maar het zijn de beste die beschikbaar zijn.
Fairlight, de werkruimte voor audiobewerking,
heeft zijn grootste update ooit gekregen. Het is
veel krachtiger dan voorheen, kan 2.000 sporen
in realtime mixen en heeft nieuwe sneltoetsen die het proces sneller maken.

DaVinci Resolve is een van de meest uitgebreide
bewerkingstoepassingen die beschikbaar zijn.
Het maakt een professionele standaard mogelijk,
niet alleen in niet-lineaire bewerking, maar ook
in color grading, audio post, en visuele effecten.
Het wordt beter met elke update, en er zijn een
aantal geweldige nieuwe functies in Resolve 17.
Als het gaat om gratis videobewerkingssoftware,
kan niets er aan tippen.
Vanwege de complexiteit is het echter niet de
beste keuze voor minder ervaren editors.
Als u basisvideo's wilt maken zonder veel tijd te
besteden aan het leren van de kneepjes van het
vak, zijn er betere opties, zoals Hitfilm Express of
Windows Video Editor
Dus als u een zelfverzekerde editor bent en
bereid om er de nodige tijd in te steken, dan is
DaVinci Resolve 17 de keuze voor u.
De gratis versie bevat de meeste functies die nodig zijn voor videobewerking van hoge kwaliteit,
terwijl de extra functies Resolve Studio de prijs
waard maken voor professionals die regelmatig
bewerken.

DaVinci Resolve voor beginners
Een goede methode om eens kennis te maken
met DaVinci Resolve is via deze link:
Nederlandse video tutorial van Riske en Grietje,
samen de Videomakers.

De automatisering is verbeterd; u kunt elke parameterverandering in de tijd opnemen en wanneer u een clip trimt of verplaatst, zal de automatisering uw bewerking volgen, wat betekent dat
last-minute bewerkingen de mix niet zullen beschadigen.

Pagina 10

NVBG nieuws - maart 2022

Zoomen zonder objectief
Vrijdag 11 februari 2022 gaf Keith Brown een
lezing over zijn AV’s. Via de Wilmslow Guild
Audio Visual Group kreeg ik een uitnodiging om
eventueel hieraan deel te nemen.
De Guild had via GoogleForms een keurig
inschrijvings-formulier gemaakt zodat ik me
gemakkelijk kon aanmelden.

Na een tijdje gaf John aan dat hij alle microfoons
ging uitzetten. Keith moest dan wel zelf even zijn
microfoon aanzetten en kon daarna beginnen
aan zijn “talk”

Keith ken ik al enige jaren en hij is een geweldige
spreker. Dat wordt smullen. Zou het soepel
lopen? En; hoeveel AV vrienden zullen er mee
doen? Zomaar wat vragen die in mij opkwamen.
Technisch gezien was het als volgt vormgeven.
John Smits was Host. Hij liet iedereen binnen,
zorgde voor de techniek en beantwoorde
eventueel de vragen via de chat, Jill Bunting had
op haar PC alle AV’s staan.
Jill had twee menu’s gemaakt met actieve linkjes
naar de AV’s. Keith Brown introduceerde zijn
AV’s vanuit zijn eigen huis en PC.
Zodra hij één en ander heeft verteld en de AV
kon starten hoefde Jill alleen maar op de titel te
klikken. Jill was dus de enige die haar scherm
deelde (Share). Alles werd als .EXE of als video
middels de VLC MediaPlayer afgespeeld.
Het was heel fijn om elkaar zo te “ontmoeten”, bij
te praten en soms te zien. Dat zien is een keuze,
je kunt simpelweg je videocamera uitzetten, of
het is niet beschikbaar, dan komt je naam in
beeld.
Gaandeweg kwamen mensen ‘binnen’, op een
bepaald moment waren er 78 deelnemers.
De meesten kwamen uit de UK maar er was ook
een Canadees aanwezig!
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Dat was zeer leerzaam. Niet alles was geschikt
voor een festival, althans qua lengte. Great Fun
duurde ongeveer 22 minuten, maar bleef boeien
vanwege de persoonlijke verhalen. Voor Keith
duidelijk een eerbetoon aan zijn vrouw Kate die,
ik meen in 2021, is overleden. Keith is een kenner
van de Beatles. Zijn AV’s Liverpool, The Quiet
One, Imagine, Peace and Love en My Valentine
waren daar duidelijk voorbeelden van.

Oh Ja, zou het soepel lopen? Dat deed het zeker.
Mooie overgangen, geen schokkende beelden en
prima muziek. Tijdens de uitleg van Keith vond
ik het prettig om hem rechts in beeld te zien.
Zodra de AV gestart werd heb ik het op fullscreen gezet. Dat zijn instellingen binnen Zoom,
je kan het helemaal naar eigen smaak inrichten.
De NVBG heeft een zoomservice waar Regio’s
gratis gebruik van kunnen maken.
Mijn ervaring met de lezing van Keith laat maar
weer zien dat dit prima kan.
Henk P. Tulp
NVBG nieuws - maart 2022

REGIO
NIEUWS
AV-Groep Nijmegen

Digitale clubavonden
De coronapandemie maakt lange tijd het elkaar
ontmoeten als groep onmogelijk. Bij de eerste
lockdown waren we nog optimistisch dat het
snel weer goed zou komen. Maar het ging anders…

2. In januari 2021 zijn we gestart met online
ontmoetingen.
Elke 2 weken 2 AV’s die ook weer vooraf op YouTube als verborgen bestand te bekijken zijn.
Via de Nederlandse versie van Jitsi (MeetMe.bit
.nl) kunnen we elkaar zien en spreken. Wie niet
mee kan doen op dat moment kan vooraf via
mail zijn/haar reactie geven.
Na enkele online bijeenkomsten beginnen we
het samen bekijken van de AV en meteen daarna
het met elkaar bespreken te missen….

Met de AV Groep Nijmegen zijn we in oktober
2020 begonnen met digitale activiteiten. We hebben daarin veel geprobeerd en willen dat graag
delen. Allereerst zou het best kunnen dat we in
het najaar en winter opnieuw last krijgen van
corona (net als griep een endemisch virus). En dat
we dan weer het elkaar fysiek ontmoeten ofwel
niet mogen ofwel niet verstandig vinden.
Maar er kunnen meerdere redenen zijn om digitaal ontmoeten te overwegen: afstand tot elkaar
(tijd, reiskosten, milieubelasting), leeftijd, gezondheid, kosten zaalhuur.
Natuurlijk is de beleving op een beeldscherm anders dan op een groot scherm in de zaal.

Hoe hebben wij in Nijmegen ons in
digitale club-avonden ontwikkeld?
1. Als eerste hebben we een eigen kanaal in
YouTube gemaakt. Daar zetten we steeds een AV
presentatie neer als verborgen bestand.
De leden van AVN krijgen de informatie over de
AV en de link in een mail en kunnen daarmee de
AV (meermalen) bekijken.
Via mail (antwoord aan allen) kan ieder zijn
reactie over de AV geven.
Door steeds de laatst ontvangen mail met eigen
commentaar weer te versturen aan allen, komen
alle reacties bij iedereen terecht. Na afloop heb ik
een document met alle reacties gemaakt voor de
auteur van de AV.
Op die manier hebben we 10 AV’s besproken.
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3. Een experiment met Jitsi levert geen bevredigend resultaat op: de video is schokkerig.
Dus gaan we over op de gratis versie van Zoom
(tijdens de lockdown zonder tijdbeperking).
Maar in deze gratis versie blijkt de streamingkwaliteit niet te voldoen.
4. En zo komen we uit bij de NVBG.
Zij hebben een abonnement op Zoom (Zoom Pro)
dat een hogere streamingsnelheid biedt.
En vanaf de nieuwe versie ook de mogelijkheid
om rechtstreeks een video vanaf de computer af
te spelen. En de NVBG biedt alle regionale groepen de kans om daar gebruik van te maken.
We maken via mail een afspraak met Henk Tulp
(die het abonnement beheert) en spreken een dag
en tijd af. Henk maakt alvast de Zoomsessie klaar.
Lees verder op pagina 13.
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Zo kunnen we de leden tijdig informeren en ze
de inloglink sturen.
Ruim voor het begintijdstip opent Henk het programma als Host en kan ik inloggen.
Henk maakt mij vervolgens co-host en logt zelf
weer uit. Ik heb dan als host de beschikking over
alle mogelijkheden.

Op deze wijze een clubavond vorm
geven gaat uitstekend,
Op deze wijze een clubavond vorm geven gaat
uitstekend, en kan een goed alternatief zijn als
een fysieke bijeenkomst niet mag of om andere
redenen niet kan.
Maar toch zijn we er in Nijmegen nog niet
helemaal uit:
Het geheel verloopt prima.
De start met een workshop waarbij steeds weer
van scherm gewisseld wordt gaat foutloos.
De AV die we daarna willen bespreken start prima, maar blijkt op de ontvangend beeldschemen
toch niet feilloos te zijn. Met name de overvloeiers geven wat storende trillingen. En dat niet alleen bij mensen die via wifi verbonden zijn.
Ik ben nog op zoek naar de oorzaak daarvan en
hoe we dat kunnen verhelpen. Immers het Great
Northern Festival in het Verenigd Koninkrijk
lukt het om een weekeinde lang een hele reeks
AV’s perfect op de schermen van meer dan 100
ingelogde toeschouwers te krijgen.

Wat weten we intussen
en waar moet je aan denken:
1. Zoom werkt nog steeds het meest stabiel in
Chrome als browser. Het eerst downloaden van
het Zoom-programma kan ook en werkt prima.
2. Om een video in Zoom af te spelen moet het
een MP4 of een MOV zijn.
Andere videoformaten worden niet herkend.
En het moet gemaakt zijn met de H264.AVC
codec, andere H264 codecs worden niet herkend.
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3. Een mogelijke oorzaak van het niet perfect
gaan van een video in Zoom zou de resolutiegrootte kunnen zijn (bron: Henk Tulp). Een lagere
resolutie levert een kleiner bestand op. Cuno
Wegman wijt het eerder aan de bitrate. Voor internet zou een maximale bitrate van 15000 (liefst
10000) een goed resultaat leveren.
4. Een optie die mogelijk ook kan werken: tijdens het afspelen van de video de camera even
uitschakelen.
5. Voor het Great Northern Festival wordt gewerkt met 2 computers die beiden afzonderlijk
ingelogd zijn. Een daarvan is voor het in beeld
brengen van alle deelnemers, de tweede voor het
afspelen van de videos.
6. Een nog te onderzoeken optie zou kunnen
zijn: de video via een speler op het scherm afspelen en dan via scherm delen uit te sturen.
Tot slot:
Het werken met de mogelijkheid van het NVBG
Zoom Pro abonnement is een prima alternatief.
Maar er moet voor het vertonen van video’s nog
een oplossing gevonden worden.
De AV Groep Nijmegen zou heel blij zijn met tips
voor dat probleem. Die kunnen naar de auteur
(jpjmhagens@outlook.com)
Jos Hagens
Coördinator AV Groep Nijmegen
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REGIO
NIEUWS
AV-groep Westland
Bijeenkomst 14 februari 2022
Voor vandaag stond de jaarlijkse uitwisseling
met Pixana op het programma, maar door omstandigheden kon dat op dit moment niet doorgaan. Marcel Batist had daarom een beroep op de
groepsleden gedaan om voor vandaag series ter
bespreking in te zenden.
Dat was niet tegen dovemansoren gericht, want
behalve twee remakes stonden er ook 6 nieuwe
series op het programma.
Van die zes series waren er twee die enkele dagen eerder in Rozenburg waren vertoond.

De start was voor Kees Olierook, die Carrousel
Macabre liet zien.
Op de muziek van Creepy Carrousel uit het album Little House of Horrors kregen we twee
beelden voorgeschoteld, waarbij het linkerbeeld
(de draaimolen) steeds snel wisselde en het andere beeld langzaam een aantal details vertoonde.
Het was een kunstwerk van Hans op de Beeck
die op de Trianalle 2021 zijn werk vertoonde en
Kees had daar een mooie AV van gemaakt. Het
was een stilstaand object maar door de synchronisatie kreeg het wel een draaiend effect.

Pagina 14

En nu we het toch over synchronisatie hebben,
was dat ook wel het toverwoord in de serie van
Ruud Mulder met Fantasy in Ice.
Behalve dat er hier en daar nog wat aanscherping nodig is, iets wat ook bij de AV-groep Rotterdam werd opgemerkt, kreeg de maker ook het
advies om enkele beelden nog wat te bewerken.
Een serie waar genoeg potentieel inzit.

“In de ouwe wilg“ was de titel van de serie van
Henk van Uffelen. De serie opende met een
houthakkende Henk maar daar bleef het bij,
want we werden getrakteerd op een scala van
abstracte beelden, zo vauit het binnenste van een
wilg. De beelden waren in een subtiel klein wit
kadertje verpakt en deze kaders liet de maker op
verschillende manieren bewegen, op een wijze
die niet verveelde. De exact 3 minuten durende
serie werd vertoond op de muziek van Dante
Drums met Your last breath.
Marcel Batist oogste veel lof voor zijn bijdrage.
Hij liet een natuurserie zien met als titel Aan de
rand van het moeras. De beelden zijn niet allemaal op één dag en op één locatie geschoten,
maar daar merkte je in de serie totaal niets van.
lees verder op pagina 15
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Marcel gebruikt vaak meer dan één muzieknummer, maar hield het nu bij The Swamp, maar wel
met twee nummers: Bernard Hermann en Ultima. Door de combinatie van beelden en muziek
werd er veel sfeer opgeroepen en kreeg je het
idee dat je midden in de natuur stond.
En dan vergeet je de wereld om je heen.
Inspiratie voor een andere kijk op fotografie
heeft Marcel gehaald uit het boek Grip op Creativiteit van Bart Siebelink.

Na deze vier series gaan we weer een keer naar
het buitenland. Anneke van Ruyven neemt ons
mee naar het Antwerpen van toen en nu.
En dan gaat het niet om de stad in de vorige eeuw
of zo maar om urbanfotografie van de oude
graansilo (Samga-gebouw) en het hedendaagse
havengebouw en de rechtbank.
Het laatstgenoemde gebouw is in AntwerpenZuid en zowel buiten als binnen archectonisch
de moeite waard. Hoewel de muziek van Dire
Straits met Private Investigations vrij bekend is,
verveelde dat geen moment.
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De serie Wavy Lines and Titanium van André
Hartensveld kan je een remake uit 2013 noemen,
maar inhoudelijk is de serie zo gewijzigd, dat je
alleen maar van een nieuwe serie kunt spreken.
Ook de titel Guggenheim is gewijzigd, alhoewel
de fotografie nog steeds van dat museum in Bilbao is. Voor uw verslaggever is de serie duidelijk
nieuw.
Na deze zes series kwamen de remakes van
Schuurvondsten (Henk van Uffelen) en Zonder
afscheid (Marcel Batist) nog aan de orde, maar die
zullen wij hier verder niet meer bespreken.
Het liep al tegen de klok van twaalf toen iedereen wind en regen trotseerde om weer naar huis
te gaan.
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REGIO
NIEUWS
AV-groep Rotterdam
Bijeenkomst 12 februari 2022
Met inachtname van de huidige coronamaatregelen kwamen 10 van de 13 leden van de AV-groep
Rotterdam in Rozenburg bijeen. André Hartensveld noemde Nico Warnaar als nieuwste lid van
de groep. Wegens gezondheids-problemen was
hij echter niet aanwezig.
Voor deze bijeenkomst waren 8 nieuwe series
aangemeld.
Voordat de eerste serie van start ging, werd nog
uitvoerig gediscusseerd over de omvang van een
exe-bestand of een mp4-bestand.

De aansteker van deze discussie, Adri van
Oudenaarden, beet daarna het spits af met zijn
serie Sea of the beach. In een toelichting vertelde
hij dat hij inspiratie had opgedaan door een
workshop die hij vorig jaar volgde in het natuurgebied de Kwade Hoek op het eiland GoereeOverflakkee. Hij toonde veel schelpen en af en
toe afgewisseld met zandpatronen. Stuk voor
stuk heldere beelden zonder ‘vervuiling’.
Aan het begin van deze 3:31” durende serie liet
Adri eerst nog een stukje video zien van dit
mooie stuk Nederland. De muzikale ondersteuning was van The Kitman Orchestra.
Ook Gert de Graaf had het strand en water
opgezocht voor zijn serie Kuststreken .
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Voornamelijk beelden van de Kwade Hoek, maar
ook de natuur op de landtong Rozenburg en het
Grevelingenmeer waren onderdeel van deze natuurserie. Enkele meeuwen kwamen zeer groot
in beeld en was er een keur van Koninkspaarden
en zeehonden.
De titel van de muziek was heel toepasselijk met
A new morning van Udo Vismann.
Goed geïntregeerd waren de live-geluiden, alhoewel de mix tussen muziek en live-geluid nog een
klein puntje van aandacht is.
De ruim 5 minuten durende serie verveelde geen
moment, maar de kijker werd aan het begin wel
op het verkeerde been gezet door aandacht te
vragen voor het verzamelen van afval.

Van geheel andere orde was de serie Oker en
Goud van Bas Opmeer.
Bas toonde de beelden van de plaatsen van de
goudwinning in Las Medulas (Noord-Spanje) en
de okerwinning in Roussillon (Frankrijk).
De muziek was van Mark Knopfler.
Veel waardering viel Bas ten deel omdat hij de
serie snel opnieuw had moeten maken na een
fatale computercrash. Een nieuwe computer en
een interessante serie waren het resultaat.
Lees verder op pagina 17
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Jaap van Pelt toonde de aanwezigen een serie
over het v.m. Oostduitse Rügen.
De gebouwen uit de vroegere DDR riepen een
spanningsveld op met de muziek.
Gekozen was voor de J.Strauss medley Beethoven no.5.

Voor de lunch kwam de serie Portugal van beginnend AV-maker Hans Kleijmeer op het scherm.
Het begin van de serie was sterk met beelden
van een Fado-zangeres met begeleiding.
Jammer dat op dat moment de Fado zang nog
niet hoorbaar was, maar startte temidden van
het verkeerslawaai van Lissabon.
De serie vertoonde een aantal beginnersfouten,
maar Hans kennende zal hij snel leren.
Hij kreeg het welgemeende advies om zeker
meer variatie te brengen in zijn beelden. Nu waren voornamelijk de steden Lissabon en Porto en
slechts af en toe het Portugese landschap te zien.

Na de smakelijke lunch kwam Cor Lokker als
eerste aan de beurt met zijn serie The Pamir
Mountains. Hoewel dit gebergte in Centraal-Azië
zich over meerdere landen uitstrekt, fotografeerde Cor met name in Tadzjikistan en ook wat beelden in Afghanistan.
Sfeervolle beelden van land, mens en dier maakten de serie tot een fraai geheel met -zoals werd
opgemerkt- geweldige muziek van Vangelis.
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Naast de vooroorlogse architectuur nam Jaap
ons ook mee naar een voormalig nazicentrum en
de krijtrotsen op Rügen.

Ruud Mulder heeft in 2019 ijsbeelden in Zwolle
gefotografeerd en daar destijds een serie van gemaakt.

De z.g. ‘bijvangst’ bestaande uit veel details is 2
jaar op de plank blijven liggen.
Deze bijvangst werd nu gebruikt voor een serie
Fantasy in Ice met muziek van Vivaldi.
De mening van de aanwezigen waren verdeeld
over de serie.
De synchronisatie was in veel gevallen perfect,
maar soms klopte het niet helemaal.
Er is nog wat werk aan de winkel dus.
Lees verder op pagina 18
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De achtste serie was van André Hartensveld.
De serie heette eigenlijk Wavy lines and Titanium. Maar in de volksmond noemde hij de serie
Guggenheim, want het ging over het museum in
het Spaanse Bilbao.
De met muziek van Mike Rowland ondersteunde
serie van 3:21” liet veel bijna grafische beelden
zien, die nauwgezet en moeiteloos bij elkaar
aansloten.
Na deze acht series kwam er nog een toegift.
André toonde nog de serie Rotterdam wereldstad
en verbond daar een opdracht aan voor de leden
van de groep.
Voor de bijeenkomst in september 2022 vraagt André de aanwezigen om een serie te maken over hun
stad of dorp. Met die opdracht in het achterhoofd werd deze zeer leerzame dag afgesloten.

advertentie
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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 het magazine makkelijk lezen en swipen.

© NVBG

Pagina 19

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd of vermenigvuldigd worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVBG of de auteur.
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