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Hoe nu verder met de NVBG?

Lees de brief van het bestuur in dit nummer!
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Van de voorzitter
Beste AV liefhebbers,

De datum voor 2023 staat al vast:

zaterdag 22 april in Bemmel .

Inmiddels is er alweer een aantal maanden
verstreken sinds de Nationale in Bemmel.
Uit evaluatie kwam in het algemeen een positief
beeld naar voren, maar ook wel een aantal
aanbevelingen c.q verbeterpunten.
Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig welke dat zijn:

De voorbereidingen hiervoor gaan binnenkort
alweer voorzichtig beginnen. We hopen natuurlijk
weer op een flink aantal inzendingen!

Men vond de presentatie zonder elke keer een
inbreng van de jury een verbeterpunt maar tegelijk
was er ook een gemis naar wie nu de auteurs zijn
van de diverse producties.
Ook waren er opmerkingen over de kwaliteit (of het
gemis daarvan) van de AV’s die tijdens het tellen
van de publieksstemmen vertoond werden.
V.w.b. het buffet miste men een heerlijk toetje.
Net als vorig jaar hadden we daarvoor niet gekozen
maar wellicht volgend jaar wel.

Het zal dan de eerste versie zijn van de Nationale
Wedstrijd waarin het publiek de baas is.
Spannend wat daaruit gaat komen.
Als bestuur wensen we een ieder een geweldige
vakantieperiode toe, veel AV- en fotografieplezier.
Vakantie blijkt vaak een geweldige bron voor
nieuwe AV-producties.
Henk P. Tulp

AV-festival van AV-DIALOG
Deze AV happening in Rees,
vlak over de grens bij Arnhem,
staat open voor iedereen,
dus ook voor NVBG leden.
Vaak verzorgt Jan Roeleveld
een Nederlands blok, met door
hem geselecteerde series.
Maar daarnaast zijn er ook vaak
individuele Nederlandse inzendingen.
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Van het bestuur:
In vorige nieuwsbrieven is het initiatief gelanceerd om een NVBG Doe-dag
te organiseren. Daarbij ook een oproep om aan te geven welke onderwerpen hierin graag naar voren moeten komen.
Daar is zegge en schrijve maar één reactie op gekomen…

Bij deze dus nogmaals de oproep om onderwerpen aan te reiken maar
ook te melden of je aanwezig kan zijn.
Wanneer? De planning is zaterdag 22 oktober in Barneveld.
Hopelijk komen er voldoende aanmeldingen zodat het doorgang kan vinden.
Onze voorzitter heeft aangegeven dat de ALV van volgend jaar, dat zal
ergens in februari zijn, zijn laatste is als voorzitter.
Alle oproepen hebben helaas geen enkele reactie opgeleverd!
Niet alleen voor een voorzitter maar ook niet voor bestuursleden.
Het bestuur gaat zich nu beraden over het voortbestaan van de NVBG...
Met een vriendelijke AV groet,
Het bestuur
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The Voice
In de vorige uitgave van het
NVBG nieuws heb ik jullie uitgedaagd
om een voice-over van mij te bewerken.

Gerrit beschreef het op de onderstaande wijze.
1. mislukte delen weggegooid
2. tussenruimtes gesilenced
3. sterke passage -3dB
4. Enkele zwakke passages +3dB
5. equaliser ‘simple high lift’ toegepast
(1kHz +1dB, 2 en 4kHz +2dB, 8kHz +3dB, 16kHz +4dB)

Nu dat heb ik geweten, er zijn wel 3 bewerkingen
binnengekomen. Het klinkt een beetje sarcastisch
en zo bedoel ik het ook wel.
Of moet ik mijn beeld van de leden aanpassen en
ervan uitgaan dat maar 10% van de leden iets met
geluid doet of dat zeer velen van ons op vakantie
waren? Evenzogoed er was een erg lage respons.
Maar goed, wel leuk is dat alle drie ontvangen
bewerkingen toch juist weer anders klinken.
Mocht je ze zelf ook willen horen, je kan de
bewerkingen HIER beluisteren.
Wat ik, zeker als beginner in de geluidstechniek, erg
leuk vond was dat één van de inzenders (Gerrit van
Harreveld, hartelijk dank) in zijn mail aangaf hoe
hij het bestand bewerkt had.
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6. gehele bestand genormaliseerd op -1dB
7. equaliser ‘simple bass cut’ overwogen maar
niet toegepast.
“70ste verjaardag”: tekst wordt maar half
uitgesproken, is niet te verbeteren, moet opnieuw.
Ondanks dat Gerrit met een ander programma
werkt, kon ik het in Audacity goed volgen en
nabouwen.
Ik wil de drie inzenders
• Gerrit van Harreveld
• Jan Roeleveld
• Jos Korenromp
hartelijk bedanken voor hun inzet.
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De Energie van je stem

De energie (ofwel de lading) van een stem
is meestal aanzienlijk minder dan de energie
die in muziek zit. De stem is niet enkel zachter in
volume, maar ook minder “volgepropt”.
Zodra je via een geluidsinstallatie gesproken woord
– op ongeveer hetzelfde niveau - beurtelings
afspeelt met muziek, zal de stem minder goed
verstaanbaar zijn door het ‘geweld’ van de muziek
(dat is: de veel grotere impact).
De stem wordt verdrongen. “Hoe kan dat nou?
Mijn meters slaan toch uit tot maximaal 0dB?
Wat doe ik verkeerd…?”

Aan het begin van de 21e eeuw begon de mens zijn
spreekteksten op te nemen met gebruik van een
microfoon, een snoertje en een opnameapparaat
zoals grammofoon, draad- of bandrecorder.
Werd die opname naderhand afgespeeld via een
(primitieve) luidspreker, dan veranderde de gehele
geluidsoverdracht van stem naar oor.
Het is niet meer een natuurlijke en akoestische
overbrenging, maar een technisch proces geworden, d.w.z. met de inzet van diverse gefabriceerde
hulpmiddelen.
Enerzijds wordt het geluid dan niet via het strottenhoofd opgewekt en weergegeven, maar via een
kunstmatige, elektronische keten en anderzijds
kent het opnamemedium zijn beperkingen:
(van een antieke wasrol tot een moderne harddisk).
Dan komen onherroepelijk kwalijke zaken zoals
ruis, vervorming, bijgeluiden en kleuring om de
hoek kijken.

MET EEN COMPRESSOR BOEK JE SNEL WINST

INLEIDING

Vanaf de schepping der aarde is de menselijke stem
- op normale spreeksterkte - bedoeld voor de twee
oren van een luisteraar (of meer luisteraars) die
redelijk dichtbij die spreker staat. In een gezonde
situatie kunnen de oren een uitgesproken tekst
goed ontvangen, lees: verstaan en interpreteren.
De menselijke stem heeft veel dynamiekverschillen
in zich. Het verschil tussen de zachtste en meest
luide klanken bij gesproken woord of zang kan
enorm zijn. Denk aan fluisteren versus schreeuwen,
of binnensmonds praten tegenover een rocksong.
De oren van de toehoorder kunnen dit dynamiekverschil ‘van nature’ prima opvangen, zodat die
luisteraar de boodschap van de spreker meestal wel
goed kan verstaan.
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Aan het einde van de Nationale AV Wedstrijd 2022
in Bemmel vatte voorzitter Chris Stenger de bevindingen van de jury samen in een slotwoord.
Wat hun drieën opviel is een aanzienlijke stijging
van het aantal voice-overs bij de series.
Deze jury vindt voice-overs: “niet des Nederlands”
maar moedigt het gebruik ervan wèl sterk aan.
“Een spreektekst houdt de aandacht van de toeschouwer vast, is plezierig en soms noodzakelijk.
Het voegt persoonlijkheid toe aan je AV-productie”,
aldus Chris Stenger.
Maar goed, AV inzendingen mogen nou eenmaal
niet ter plekke worden voorzien van live speaker
support. Je moet je toelichting dus van tevoren “op
band” zetten. En dan verzeilen we in de onnatuurlijke situatie zoals hierboven net is omschreven.
De voice-over wordt normaliter over de muziek
geplaatst. De muziek (of de muziekmix) loopt
continu door en waar dat gewenst is volgt er een
commentaartekst als toelichting. ►
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De muziek zakt wat in volume, de tekst begint en
als het tekstblokje voorbij is neemt het volume van
de muziek weer toe, tot de volgende tekst opkomt.
AV-hobbyisten schrijven hun voice-over tekst
meestal zelf. Het conceptje maken is een uitputtend
traject van schrappen, aanvullen, corrigeren, veranderen. En als jouw verhaal of ervaringen eenmaal op papier staan, kun je deze gaan inspreken.
Ook het opnemen lukt vrijwel nimmer in één ‘take’,
dus moet je het oplezen overdoen.
Daarna volgt het traject van de stemopname afluisteren, monteren en bewerken.

Op een zeker momet ken je de (eigen) tekst helemaal
uit je hoofd. En daarin schuilt een gevaar. Jij
herinnert je jouw eigen tekst zò goed, dat je alles
duidelijk verstaat. Je kunt ’t zogezegd wel dromen…
Maar je publiek hoort je voordracht voor de eerste
keer. Je toeschouwers bezitten geen voorkennis en
de zaalversterking zal niet in alle gevallen ideaal
zijn.
De kans dat jouw ingesproken tekst ondersneeuwt
door de gelijktijdige muziekweergave van het
andere spoor is dus groot. Dat is sneu.
Bovendien moet de toeschouwer zijn aandacht ook
nog eens op de beelden richten.

Compressor

Muziek die echter professioneel is opgenomen
wordt steevast en altijd gecomprimeerd. Dat geldt
voor radio, internet en TV, maar ook voor speelfilms, versterkte uitvoeringen en LP’s / CD’s.
Bij dergelijke audiocompressie wordt het verschil
tussen de zachtste en hardste passage verkleind, het
dynamiekbereik wordt dan aanzienlijk minder.
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Dat gebeurt met een soort van een snelle, automatische volumeverandering. Een denkbeeldige
technicus beweegt voortdurend en heel snel de
fader op en neer.
Daaroverheen wil jij dus je relaas laten klinken.
Dat wordt een ongelijke strijd. de (geconserveerde,
commerciële) muziek is veel voller; heeft meer
volume / loudness / impact. Jouw opgenomen stem
is altijd ‘slapper’, heeft in vergelijking minder
energie, minder lading, minder volheid.

Het gevolg is, dat jij die muziek heel ver naar onder
moet laten gaan, alvorens je zwakkere stem aan bod
kan komen. Dat gaat steevast ten koste van de
coherentie van je AV productie. En dan is de mix
nog steeds niet naar je zin; het evenwicht ontbreekt
gewoon! De balans tussen jouw stem en de muziek
verschilt heel sterk! Dat zal je publiek gegarandeerd
(on)bewust ook zo ervaren.

DE PRAKTIJK

Hoe tegenstrijdig ’t ook moge klinken: een gecomprimeerde stem, weergegeven via een luidspreker,
klinkt juist veel natuurlijker. Want het volume van
het gesproken woord zit hierbij op een constanter
niveau, waardoor het rustiger klinkt.
Daardoor krijgt je voice-over track ook een professioneler klinkende sound.
Eigenlijk is het toepassen van compressie op een
spreekstem niet eens zo ingewikkeld. Elke audiosoftware (zoals Audacity) beschikt standaard over
een of meer compressor plug-ins.
Die zijn doorgaans van goede kwaliteit. En als je
met de meegeleverde software compressors ►
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van je DAW tòch niet uit de voeten kunt, zijn
diverse andere merken compressors kosteloos te
downloaden, voor zowel PC als Mac. Ze doen
allemaal hun werk goed.
Over alle instellingen en bediening hoef jij je het
hoofd niet te breken. Elke compressor herbergt een
of meer presets voor ‘vocal’ of voor ‘spoken word’.
Het enige wat je zelf moet instellen is de treshold; de
drempel waarop de compressor moet gaan werken.

SAMENVATTING
Volume en loudness zijn verschillende begrippen.
Twee muziekjes kunnen op dezelfde stand van je
volumeregelaar op je versterker een drastisch
verschil in luisterbeleving creëren.
Als je een geluidsspoor harder wilt zetten, draai je
gewoon de schuif verder naar boven. Dat heet de
gain (of output). Als je het geluidsspoor luider wilt
laten klinken heb je audiocompressie nodig. Dan
wordt het dynamisch bereik verkleind.
Dit zorgt ervoor dat die track als ‘harder’ wordt
ervaren, bij dezelfde stand van de fader.

AFSLUITING
Mocht dit betoog je aanspreken, dan raad ik je aan
mijn artikel over audio compressie (weer) eens te
lezen. Surf naar www.nvbg.nl, log in als lid en ga
naar het Kenniscentrum.

TIP - GRATIS PRIMA PLUG-IN

De gratis audiocompressor TDR Molotok is
overzichtelijk en simpel in gebruik:
https://www.tokyodawn.net/tdr-molotok/
Hij werkt als zijnde een VST plug-in in Audacity en
ik kan deze van harte aanbevelen! (Ik vind deze
prettiger dan de eigen Audacity compressor.)
Volg de onderstaande handelingen en je
stemopname zal zeker beter gaan klinken!

WERKWIJZE:

In het hoofdstuk ‘Geluid’ en de paragraaf ‘Software’
staat een uitgebreid technisch artikel over audiocompressie, getiteld: “Een Wondermiddel voor je
Geluid”.
Bestaat er dan nòg enige terughoudendheid jegens
audiocompressie, of wil het je domweg toch niet
lukken? Stuur dan gerust een e-mail naar
geluidenservice@nvbg.nl .
Het is aannemelijk dat ik je verder kan helpen. ■
Auteur:

Nico Warnaar - geluidsadviseur

■ Download de plug-in gratis van internet en installeer deze op je computer - geen licentie vereist.
■ Voeg in Audacity via <Effecten> deze compressor
genaamd: TDR Molotok toe.
■ Zet de knoppen Ratio, Attack en Release allemaal
in de middenstand.
■ Klik op de meterschaal tot je een bereik (in rode
cijfers) ziet van -/+ 0 tot 9
■ Selecteer je gehele geluidsbestand.
■ Laat het geluid erdoor gaan, regel met de Treshold
knop tot de meter uitslaat tussen -3dB en -6dB.
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AV-Groep
Rotterdam
Op 7 mei waren de leden van de AV-groep
Rotterdam bijeen voor de laatste bijeenkomst voor
de zomer-vakanties. Drie leden waren afwezig
wegens hun gezondheid of waren op reis.
Er werden 8 nieuwe series gepresenteerd en
besproken en André had nog een bonusserie.
Als aanvoerder blikte André nog even terug op de
succesvolle NVBG-dag in Bemmel, overigens een

Verslag: Ruud Mulder

locatie om met plezier een dag te vertoeven.
Ook werd gememoreerd aan de gesprekken van de
NVBG met de NOVA en de 100-jarige Fotobond.
Vanuit de aanwezigen werd André gefeliciteerd
met het behalen van de publieksprijs met zijn al
eerder in deze kolommen besproken serie ‘Eternal
Garden’. Daarna was het tijd om de eigen nieuwe
producties te gaan bekijken.
Jaap van Pelt beet het spits af met zijn 5:47”
durende serie ‘Down Under, een impressie’.
Hij toonde beelden van twee maanden rondreis
door Australië.
Het was lastig om de afgelegde 8700 km samen te
vatten in een boeiende AV. Maar dat is Jaap goed
gelukt. De aanwezigen genoten van de, op de tonen
van Vangelis gemaakte, samenvatting.
Maar de groep zou de groep niet zijn als er ook
kritische opmerkingen werden gemaakt.
Enkele beelden zouden opnieuw bewerkt mogen
worden om overbelichting weg te nemen. En ook
nog een keer kijken naar de aanwezige en
(ontbrekende) life-geluiden. De muziekkeuze was
erg goed en mede daardoor straalde de serie rust uit.

Met de zwartwit serie ‘Fort St.Andries’ heeft Bas
Opmeer een AV afgeleverd die geïnspireerd werd
door een uitzending van het tv-programma
‘Binnenste Buiten’. Door dat programma bezocht hij
het natuurgebied in Rossum onder de rook van
Zaltbommel. Het was een gebied met ruïnes die
door de natuur zijn overwoekerd.
De door Bas gebruikte muziek ‘The breaking of the
fellowship’ van Howard Shore ondersteunde de
4:06” durende serie. Een prachtig geheel met
eigenlijk maar één min-puntje: er ontbrak
informatie, die weliswaar achteraf werd gegeven
maar het zou de serie sterker maken als die
informatie al in de produktie was verwerkt. ►
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Ook Ruud Mulder had een zwart-witserie. Hij had
een serie gemaakt naar aanleiding van een gedicht
van Adriaan Broos met de titel ‘Constrictor City’.
Daarbij had hij passende beelden gemaakt.
Het gedicht werd voorgedragen door Adriaan
Broos himself en de bijpassende muziek was van
Andersen met ‘Stockholm by night’. De serie
duurde 1:48”.
Ruud werd geadviseerd om voor de aftiteling een
wat kleinere lettergrootte te gebruiken. Bij een
andere foto kwam nog het advies om de dekking
wat te verlagen om een beter effect te verkrijgen.
‘Kraal & Lamsoor’ was de titel van een serie van
André Hartensveld.
Met muziek van Ólafur Arnalds met het nummer
Brot liet André een mooie sfeervolle natuurserie
zien die gemaakt werd in de natuur van de Kwade
Hoek op Goerree-Overflakkee.
De serie had een lengte van 3:21”.
Enkele aanwezigen vonden wel dat de muziek voor
deze ingetogen serie wat te zwaar overkwam.

Ton Peter van Nieuwkerk was kweker van
Amaryllissen en dat bleek ook wel uit zijn serie
“Amaryllis”. waar de liefde voor deze bloem er
vanaf spatte. Het was een kleurrijk geheel met
deels ook abstracte beelden van de bloem. En wat je
niet veel ziet: Ton Peter pastte ook timelapse toe in
zijn serie van 3:02”.
Beautiful Piano Music begeleidde de beelden en
mede daardoor, maar ook door het uitstekende
fotowerk, was het een plezier om naar te kijken.
Van een geheel andere orde was de serie ‘Lamego’
van Adri van Oudenaarden.
Vanaf de centrale laan van Lamego loopt een imponerend trappenwerk met 686 treden omhoog, dat
eindigt in een rocaille heiligdom.
Het Santuário is halverwege de 18e eeuw gebouwd,
maar was pas in 1905 af. Adri heeft de wandeling
naar de kerk bovenaan in beeld gebracht op muziek
van Mike Oldfield met Mont St. Michel, maar over
de titel van deze muziek viel niemand.
Door het goede gebruik van overvloeiers ontstonden er prachige “derde beelden”. ►
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Vooraf was niet bekend waar Hans Kleijmeer mee
zou komen. De titel was zeer verrassend. ‘Kunst
door iedereen’. Maar als je dan bedenkt dat je
andermans kunst te zien kreeg, kwam je bedrogen
uit.
Het was een parodie op het woord ‘kunst’.
Ik noem als voorbeeld de kunst van het plaatjes
maken met een fotografe in een auto, of de kunst
van het overleven met een oude verweerde boom.
En dat ging zo 4:53” door. De gebruikte muziek was
‘Etude no.1’, uitgevoerd door Lavinia Meijer op harp.
Bij de serie was het alleen jammer dat Hans
verschillende beeldformaten door elkaar gebruikte
en ook het gebruik van de teksten werkte storend.

Ruud Mulder vertoonde een tweede serie. ‘The end
of live’ was een zonnebloem die uitgebloeid was.
In 3:39” werd het bericht over het einde van de
zonnebloem in een beeldverhaal verwerkt.
Er werden diverse muziekstukken gebruikt en in
enkele beelden ging het leven van de bloem vanaf
het ontluiken tot het afsterven voorbij onder de
tonen van Old Friend van Toots Thielemans.

Tot slot nog een bonus van André Hartensveld met
zijn serie Silent Morning. Deze serie was al op
andere locaties te zien geweest, maar voor zover dat
uit de herinnering viel op te maken, nog niet in de
AV-groep Rotterdam. Er kwam een discussie uit
voort of hier sprake was van een nieuwe serie of
een remake. In ieder geval waren de sfeervolle
beelden in combinatie met de muziek van Aaron
Copland voor de duur van 4:32” het aanzien meer
dan waard.

Met nog enkele tips over het gebruik van PTE, het
softwareprogramma waar de meeste leden van de
groep mee werken, werd deze goede en leerzame
dag afgesloten.■
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AV-Groep
Westland
Negen leden van de AV-groep Westland zijn
maandagavond weer bijeengekomen om een aantal
nieuwe series en enkele remakes te bespreken.
Daarnaast was er in het overvolle programma
ruimte gecreëerd om extra aandacht te besteden
aan de audio in de series. Nico Warnaar had
daarvoor zijn professionele speakers meegenomen,
die alle foutjes in een opname waarneemt.
Maar na het e.e.a. aangehoord te hebben is de
conclusie dat niet alleen de speakers een rol spelen,
maar ook alle andere omstandigheden, zoals b.v.
akoestiek, geluidskaart van de computer enzovoort.
De vraag is of de gemiddelde AV-maker (en dat zijn
over het algemeen 70-plussers) het verschil nog

Verslag: Ruud Mulder

horen. Niet iedereen is (super)kritisch op de audio.
Na de discussies en voorbeelden over de audio
hebben de aanwezigen, voordat zij aan de series
begonnen, eerst de prijswinnende foto’s van het
Holland Image Circuit 2022 bekeken in een 11:38”
durende presentatie.
Johan Rimmelzwaan wilde een oplossing voor zijn
vastgelopen serie ‘Gekkenwerk??’ Hij wilde een
serie van portretten op de muziek van het
Zwanenmeer. De snelheid van de muziek leverde
vooral door de synchronisatie problemen op. Een
oplossing zou gevonden kunnen worden door de
muziek op gelijke toonhoogte te vertragen.
Daarna was het tijd voor de AV-series.
André Hartensveld vertoonde na de AV-groep
Rotterdam ook hier zijn serie ‘Tussen Kraal &
Lamsoor’. En de mening van beide groepen was
gelijkluidend daar waar het ging om de muziek.
Iets te zwaar naar het oordeel van de kijkers.
Het waren mooie beelden, maar hier en daar miste
men wel wat details van lamsoor en zeekraal.
Het in- en uitzoomen is blijkbaar een probleem
omdat er een soort van raster over de beelden
neerdaalde. De vraag is of verscherping van 5 tot
10% het euvel kan verhelpen.

‘Beelden aan gevels’ was de titel van een boeiende
3:30” durende serie van Kees Olierook. Tsjaikowski
met het muziekstuk Adante Cantible door het
String Quartet No.1 ondersteunde de fotografie.
Opvallend was het gekozen beeldformaat van 3:4.
De beelden waren daar waar nodig mooi symmetrisch en de overgangen waren zondermeer goed te
noemen. Bij enkele overgangen gebruikte Kees een
soort gordijntje hetgeen de suggestie opleverde om
dat eventueel te vervangen door een cirkel als
overgang. Niet iedereen was het daar mee eens. ►
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Na een remake van Marcel Batist, waarbij ook weer
discussie ontstond over de audio en men weer wat
tips meekreeg, liet Ruud Mulder zijn serie
‘The end of live’ zien. De eerste conclusie was dat
men het een triest verhaal vond. Niet iedereen had
in de gaten dat het hier niet om mensen ging maar
om een zonnebloem.
Ook hier vlogen de adviezen weer over de tafel.
Vooral ging het ook om de logische volgorde van de
beelden en de lay-out bij de aftiteling. De serie had
als ondersteuning enkele muziekstukken, waaronder aan het slot Toots Thielemans met Old Friend.

Moet je bang zijn voor de kleur blauw?
Deze vraag stond centraal in de nieuwe serie van
Henk van Uffelen. De titel was dan ook erg logisch:
‘Bang voor blauw’. De serie was, hoe kan het ook
anders, opgebouwd met over het algemeen blauwe
beelden. Wolken in een blauwe lucht maar ook een
blauw kunstwerk waren in de 2:07” durende serie
verweven. De muziek was van Artie White en
David Gilmour. De groep was ook hier kritisch en
stelde voor dat Henk nog eens goed naar de titel
van het stuk moest kijken, En ook de muziek zou
eventueel iets anders mogen zijn.

Het was 2010 toen Ger Sauer een van zijn eerste, zo
niet zijn allereerste AV-serie maakte.
Er viel sneeuw en Ger bracht een bezoek aan de
RK Begraafplaats in Naaldwijk. Nu 12 jaar later
heeft hij de serie helemaal opnieuw gemaakt.
De sneeuw is gebleven maar de serie met de titel
‘Verstilde Rust’ is werkelijk helemaal opnieuw
gemaakt. De duur is 2:35” en de muziek is van het
Mormon Tabernacle Choir met ‘Lo how a rose Eér
blooming’. Was het toeval dat het muziekstuk
dezelfde lengte had als de serie? Dat is in elk geval
bijzaak. De enige opmerking was eigenlijk de letterkleur van de aftiteling in vergelijking met het begin.
Het was al na middernacht dat Marcel Batist de
bijeenkomst afsloot in de wetenschap dat we in juni
nog de laatste keer bij elkaar komen voor de zomer.
Maar goed ook, want het programma is op deze
leerzame avond nog niet helemaal afgerond. ■
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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 bladeren.
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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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