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Van de voorzitter

Beste AV liefhebbers,

Dit voorwoord is voor mij een lastige.
Niet omdat er gelukkig alweer wat AV activiteiten zijn gestart, denk maar aan AVWest en het AV festival
van het Noorden.

Waarom dan toch lastig?
Laat ik duidelijk zijn. De NVBG zit in een lastige fase.
Als bestuur zijn we verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken om “onderdak” te vinden voor leden
indien we vanwege opvolging moeten stoppen en anderzijds is een aantal leden, zo vernamen wij, mogelijk-
heden aan het bekijken of er toch weer voortgang is.

Waarom nog steeds lastig?
Dat heeft met mijn persoonlijke omstandigheden te maken. Graag had ik mijn voorzitterschap tot en met de
Algemene Leden Vergadering van februari 2023 willen voortzetten en afsluiten.
Bovendien had ik het proces waar we nu in zitten actief willen blijven ondersteunen.

Had. Inderdaad....
Zonder dat ik daar verder op in wil gaan is de situatie van mijn vrouw zodanig dat ze gedurende lange tijd
alle steun en aandacht nodig heeft.

Hoewel ik nieuwsgierigheid meestal sterk ondersteun is het fijn dat u mijn verzoek om dit nu achterwege te
laten respecteert.

Renko Kuiper, Jan Bras en Hannie Lodder zullen de komende tijd de taken van mij overnemen.
Waarvoor mijn oprechte dank.

Met een vriendelijke AV groet,

Henk P. Tulp - voorzitter a.i.
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Van de bestuurstafel
Ommet de deur in huis te vallen:

Onze voorzitter heeft vanwege privéredenen besloten om per omgaande te stoppen. Dat is en was geen
gemakkelijk besluit. Ook al was hij voorzitter a.i. hij deed dit met verve en is heel erg bij de NVBG betrokken.
Het is nu te vroeg voor een uitgebreid dankwoord, maar Henk bedankt voor alles wat je tot nog toe hebt
gedaan.Wij wensen jou veel sterkte in de komende tijd.

Bestuursprobleem
Maar dit betekent wel dat we nu een bestuursprobleem hebben, omdat we hierdoor onder het minimum van
het aantal bestuursleden komen.

Jan Bras, Hannie Lodder en ondergetekende zullen de taken voorlopig verdelen, maar het is ook duidelijk dat
het bestuur nu niet alles meer kan doen. Mogelijk moeten we de NVBG even in een slaaptoestand brengen
en ons alleen concentreren op het vraagstuk: Hoe nu verder met de NVBG?
Dit zal waarschijnlijk ook het enige item zijn op de agenda voor de komende bestuursvergadering.

Hoe gaanwe nu verder?
Een belangrijk punt bij deze besluitvorming is het Buma/Stemra contract. Dit regelt dat wij muziek, die door
hen beheerd wordt, mogen gebruiken voor onze AV’s, zodat wij deze op de clubavonden en op de Nationale
kunnen laten zien. De NVBG is als overkoepelend orgaan daarbij belangrijk. Nu weten we wel dat er veel
mensen zijn die vinden dat dit deel niet belangrijk is, maar we willen als vereniging niet het risico lopen dat
wij of jullie een aanslag van de Buma/Stemra krijgen.
Daarnaast willen we er voor zorgen dat er een samenhang blijft bestaan tussen de regio’s.
Ook zou het zonde zijn als de geluidservice, de kennisbank en ook de onderlinge contact mogelijkheden
zouden gaan verdwijnen. De vraag is of we dit voor elkaar kunnen krijgen.We gaan het meemaken.

Nationale AV-wedstrijd 2023
Dan de vraag wat te doen met de Nationale AV-wedstrijd 2023, kan deze doorgaan?
JA, deze gaat door. In overleg met de wedstrijdcommissie is afgesproken dat zij de Nationale gaat organiseren
waarbij het bestuur slechts een paar taken zal vervullen.

Kortom: met onze zes handen gaan we proberen de ballen voorlopig in de lucht te houden.
Renko Kuiper - bestuurslid
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Workshop Blues

Op 1 oktober zoudenwe een dag samen zijn met interactieve workshops en veel gezelligheid.
De zalen in Barneveld waren besproken en de ideeën en plannen lagen klaar.

Echter vlak voor de publicatie bleek dat in dat weekend ook het Festival van hetWesten plaats zou
vinden. En een regio dwars zitten wilden we niet. Dus verschovenwe de datum naar 22 oktober
wetende dat dan niet het hele bestuur die dag aanwezig zal zijn.

Om een goede aansluiting te hebbenmet de wensen van de mogelijke deelnemers, hebbenwe hierover
een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Het resultaat was één hooguit twee reacties.

Naast dit alles waren we ook bezig met de vraag; Hoe gaanwe verder met de NVBG?
Zoals u weet kondenwe geen nieuwe bestuursleden vinden en de huidige voorzitter heeft die taak
slechts tijdelijk “Ad Interim” op zich genomen.

Als dan vervolgens twee bestuursleden ook nog eens in de privésfeer met problemen geconfronteerd
worden is het gedaanmet de voorbereidingen.

Helaas geen gezellige workshops en de aandacht gaat naar het thuisfront en waar mogelijk naar het
voortbestaan van de NVBG.

Dit wilden wij jullie laten weten, niet om te zeurenmaar wel om jullie op de hoogte te brengenwaarom
die workshops niet doorgaan.

Renko Kuiper - bestuurslid
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Nationale AV-wedstrijd nieuwe stijl.
Op 19 februari heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemdmet een wijziging van het Reglement voor
de Nationale AV-wedstrijd. Dat reglement is te vinden op het alleen voor leden toegankelijke deel van de
website onder het tabblad ledenservice (of klik gewoon hier).

Wat is er gewijzigd ten aanzien van de Nationale AV-wedstrijd?
• Het Nationaal AV-Festival, met een ochtendprogramma en ’s middags de Nationale AVwedstrijd,
komt te vervallen. In plaats daarvan komt de Nationale AVwedstrijd NVBG.

• In plaats van twee projectieblokken worden nu drie projectieblokken geprogrammeerd.
Eén in de ochtend en twee in de middag,

• De Nationale AV-wedstrijd staat alleen open voor de leden van de NVBG.
• Er is geen jury meer, die de ingezonden AV-producties beoordeeld en rangschikt.
In plaats daarvan wordt een selectiecommissie van vijf personen benoemd, die bepaalt welke
inzendingen in aanmerking komen om vertoond te worden.

• Het publiek stelt een eerste, tweede en derde prijs vast.
• De selectiecommissie kent twee extra prijzen toe, voor de beste audiotrack en voor de beste fotografie.

Wat zijn de gevolgen van diewijzigingen?
• Doordat er een projectieblok aan de wedstrijd wordt toegevoegd kunnen er meer AV-producties vertoond
worden. Lag tot 2022 de grens rondom de 25, de verwachting is dat die grens op ca. 36 AV-producties zal
komen te liggen.

• Bezoekers die tot 2022 alleen de Nationale AV-wedstrijd wilden bijwonen kwamen vaak alleen ’s middags
naar het Nationaal AV-Festival. Deze bezoekers zullen nu ook ’s morgens dienen te komen, omdat dat ook
een presentatieblok wordt getoond. En de kans is groot dat in dat blok kanshebbers zitten voor de toe te
kennen prijzen.

• Dat het publiek de eerste, tweede en derde prijs gaat toewijzen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de
wijze van stemming. Gaf men tot 2022 aan welke AV-productie de eerste, tweede of derde plaats
verdiende, nu zal men voor iedere AV-productie een waardering dienen te geven. Te zijner tijd komen we
hier, in een nieuwsbrief, op terug.

• Omdat er geen jurering meer plaatvind verschijnen er ook geen juryrapporten meer. ►
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Hoewerkt de selectiecommissie?

• Ieder lid van de selectiecommissie beoordeelt een ingezonden AV-productie en bepaalt of deze
- zeer geschikt is om te vertonen,
- geschikt is om te vertonen,
- minder geschikt is om te vertonen.
In een geautomatiseerd systeem voert het commissielid dit gegeven in.

• Wanneer alle leden van de selectiecommissie hun oordeel over alle ingezonden AV-producties hebben
gegeven, stelt het systeem een voorlopige ranking vast.

• Tijdens een bijeenkomst van de selectiecommissie wordt de definitieve ranking bepaald en wordt
vastgesteld welke AV-producties vertoond zullen worden.

• Twee leden van de selectiecommissie hebben daarnaast nog een aparte taak. Eén lid dient een voordracht
van drie AV-producties te maken die in aanmerkingen komen voor de prijs van de beste audiotrack en één
lid die dat doet voor de prijs van de beste fotografie.

• In de al eerder genoemde bijeenkomst van de selectiecommissie wordt definitief vastgesteld aan welke
AV-producties deze prijzen worden toegekend.

De Nationale AV-wedstrijd NVBG 2023:

- Wordt gehouden op zaterdag 22 april 2023

- Vindt plaats in de Theaterkerk Bemmel, Markt 5, 6681 AE Bemmel

- Vanaf 10 december 2022 kunnen AV-producties worden aangemeld

- 4 maart 2023 eindigt de aanmeldingstermijn

Samenstellingwedstrijdcommissie:

Auteur: Ed Diersmann
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INLEIDING
Het kan bij zang- en spraakopnames gebeuren, dat
er in die registratie een sterke nadruk ontstaat op de
klanken van de letters ‘ess’, ‘ssh’ en ‘t’. En soms ook
bij de letters ‘f’ en ‘x’.

Dit komt, doordat deze geluiden een sterke
frequentiepiek hebben rond de frequenties 5 tot 10
kHz. Dit ‘ess’ geluid is ronduit irritant voor je oren
en al helemaal als je via een hoofdtelefoon luistert.
Bovendien kan dit leiden tot oversturing van je
opnameniveau (en dit zal daardoor dus hoorbare
vervorming veroorzaken).

• Het de-esser apparaat is uitgevonden door het
Amerikaanse bedrijf Ortofon, bekend van pick-
up elementen en naalden.

Vanuit het lichamelijk aspect bezien: de lucht
stroomt vanuit je buik en longen langs de stem-
banden, door je mond en sist dan - onder een
scherpe hoek - langs je gebit. Deze smalle en hevige
luchtstroom “knalt” vervolgens met een vaart tegen

• Een hardware de-esser

Wat is een de-esser?
Een de-esser is een slim hulpmiddel om scherpe klanken uit geluid te filteren.
NVBG-Geluidsman NicoWarnaar legt hieronder de beginselen en de functie uit.

Cosmetica voor je audiotrack

het gevoelige membraan v
ebitsprothese kun je er trouwens ook last van
krijgen.)

TECHNIEK
Het euvel van vlijmscherpe essen deed zich vroeger
ook voor bij compact cassettes, want die werken
met een smalle, dunne geluidsband op langzame
snelheid.
De inmiddels bijna verdwenen minidisc stond
slecht bekend om deze agressieve “S” klanken.

Maar ook in “computerland” kan een ‘S’ klank flink
je opname verstoren. Het leidt de aandacht af van
wat je wil zeggen (of wil laten horen) bij het publiek
en dat is nou juist niet de bedoeling....

Als je een fluitketel met
kokend water te lang op het
fornuis laat staan, dan hoor
je ook die venijnige ‘S’ klank.

In technische zin komen scherpe klanken voor bij
een onjuiste hoek (horizontaal of verticaal) tussen
de lippen en het membraan van de microfoon.

Bij opnames van cymbalen (“plons!”) is ook gauw de
kans aanwezig op venijnige klanken. En een laag-
geprijsde microfoon creëert sneller een ‘s’ klank dan
een wat duurdere.
Tsja; kwaliteit heeft ook hier zijn prijs.

Amerikaanse stemmen blijken meer last van de
scherpe ‘s’ klanken te hebben dan Europese
sprekers en zangers.►
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DE PRAKTIJK
Gelukkig kun je na je opname die scherpe ‘s’
klanken alsnog verwijderen. Dat doe je met een
zogeheten: de-esser. De-essers zijn verkrijgbaar in
stalen hardware kasten en als software plug-in,
met een grote diversiteit.

Een de-esser haalt dus de scherpe kantjes van je
stemopname weg; het geluid wordt minder schel.
Dit doet hij via een combinatie van toonfiltering (of:
EQ) en compressie (dynamiek-verkleining).

Het filter verwijdert de scherpe klanken – in een
smal gebied tussen 5…10kHz – maar laat de overige
frequenties met rust.

De compressor verlaagt daarna het volume. De
algehele geluidskwaliteit wordt hierdoor beter,
vriendelijker. Met de inzet van een de-esser wordt
dus enkel het probleem-gebied gecorrigeerd.

Je kunt een de-esser ook inzetten als je geluidsmix
gewoon niet prettig klinkt. Met digitale audio kan je
geluid namelijk ‘harshy’ gaan klinken (vertaling:
hard, ruw, gemeen).
Het is een onaangename vervorming, die wordt
veroorzaakt door de Digitaal/Analoog conversie in
de computer.
Oorzaak: bij digitale opslag ontstaan oneven
harmonischen; een soort numerieke resonantie.
(Ter vergelijking: even harmonischen ontstaan in
elektronische radiobuizen en geven in onze luister-
beleving juist een lekkere, warme vervorming.)

DEWERKING
Als je een de-esser goed je geluid laat corrigeren, zul
je ontdekken dat het rustiger, aardiger klinkt, plus
het geheel beter in balans is.

Houd overigens in de gaten, dat je audiosignaal niet
te ‘droog’ wordt na de-essing. De ‘s’ klank mag best
nog ietsjes ‘nat’ klinken. Anders gesteld: je signaal
mag niet te dof of bedompt gaan klinken want dan
haal je het leven, de twinkeling eruit.

Wat zeker is aan te raden, is het de-essen in kleine
stappen te doen; bijvoorbeeld in stappen van 1dB.
Plaats de schuif met de drempelwaarde (treshold) in
een stand waarin bijna niets gebeurt. Luister dit af
en neem zo nodig daarna nog een kleine stap.

Als alternatief voor een de-esser kun je natuurlijk
handmatig je materiaal van-geval-tot-geval gaan
corrigeren. Maak de wave form in je scherm breder
en selecteer met je muis nauwkeurig die ‘s’ klank.
Trek daarna het volume (de gain) naar beneden.
Desnoods kun je hier ook nog wat aan toonfiltering
doen. De ‘S’ wordt zo minder nadrukkelijk.
Het nadeel van deze methode is, dat het veel tijd en
moeite kost.

Iedere stem is uniek,
elke opname ook.
Er bestaat dus geen
vaste, algemene
instelling voor een
de-esser.

Zodra je de eindmix met alle muziek, voice-overs en
geluiden gereed hebt, kun je proberen de volledige
mix ook nog voorzichtig door een de-esser te halen.
Waarschijnlijk worden dan de laatste scherpe
randjes weggehaald. Mits subtiel en beheerst
toegepast, zal het volledige geluidsbeeld erdoor
verbeteren.
Je kunt de-essers overigens ook inzetten om
scherpe muziek wat vriendelijker / milder te
maken. Soms gaan digitale synthesizers wat
onaangenaam snieren en schuren.►
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Links een analoge de-esser uit
een regeltafel

De 2 weblinks hieronder geven
een duidelijke, Nederlandstalige
uitleg van het begrip de-essing:

https://www.skillsuni.com/de-
essing-wat-is-dat-en-wat-zijn-de-
manieren/

https://emastered.com/nl/blog/
what-is-a-de-esser

HOE VOEG IK EEN DE-ESSER PLUG-IN TOE IN
AUDACITY?
■ Open Adobe Audacity
■ Ga naar het menu <Effecten> bovenin de
Audacity taakbalk.
■ Klik vervolgens op “Plug-ins toevoegen/
verwijderen”.
■ Dan zoek je de tool die je zojuist had
binnengehaald (downloadmap).
■ Selecteren, klikken en hij staat klaar in
Audacity.

Enkele software de-essers (plug-ins) zijn kosteloos te
installeren en te gebruiken.
Twee VSTWindows de-esser plug-ins:

https://techivation.com/t-de-esser/
https://www.tonmann.com/2015/07/18/free-
tonmann-deesser-vst-plugin/

Deze twee gratis de-essers kun je zo in Audacity
laten functioneren.
Verfijndere modellen zijn in diverse prijsklassen te
koop, tot € 200 (alle waar naar zijn geld).

Een de-esser is een correctiemiddel. Gebruik hem
achteraf, dus niet tijdens de opname, want dan kun
je de de-esser rustig en nauwkeurig instellen.

Als er te veel scherpe ‘S’ klanken in je spraak-
opname hoorbaar zijn, kun je beter de opname
opnieuw doen, met een iets andere microfoon
opstelling. Experimenteer met de microfoon wat
meer naar links/rechts of wat hoger/lager.

Mijn favoriete de-esser is Soothe van Oeksound.
Het is dan wel een plug-in van € 200, maar deze
haalt veel rommel in het geluid weg.
Omdat deze tool grondig en onhoorbaar corrigeert,
vind ik dat de hoge prijs ervoor zeker waard.
Dat neemt niet weg, dat goedkopere en zelfs gratis
de-essers hun werk ook goed kunnen doen
(misschien iets minder geraffineerd).

JE KUNT EEN DE-ESSER OP TWEE MANIEREN
OP JE GELUIDSFILE LOSLATEN.
De eerste manier is de de-esser “gewoon” door je
volledige file te laten lopen.Wanneer je de de-esser
spaarzaam instelt, controleert hij de gehele opname
en kan hij zelfs scherpte verwijderen op plekken
waar je dat niet verwachtte.

De tweede manier is, handmatig alle scherpe
klanken met je muis smal selecteren en deze gaan
de-essen. Het voordeel is, dat je nauwkeuriger kunt
werken, het nadeel is dat het (veel) meer tijd en
moeite gaat kosten.
Vrijwel alle de-essers bevatten presets voor
vrouwen- en mannenstemmen. Deze voor-
instellingen zijn vaak goede startpunten.►

• Gratis T-De-Esser Plus plug-in
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Sommige de-essers hebben een monitor (audition)
knop aan boord. Die laat juist het verschil horen; hij
maakt dus slechts de scherpe ‘s’ klanken hoorbaar.
Zo haal je nooit te veel s-klanken weg en kun je het
apparaat goed instellen.

Je hoeft je beslist niet te schamen voor scherpe
klanken in je opname. In elke professionele studio is
de-essen een standaardprocedure, na de opname.

HOE GA JE OMMET EEN DE-ESSER?
1. Zoek de scherpe klank op.

2. Zet de schuif treshold (de drempel) zodanig,
dat de de-esser pas ingrijpt zodra er een
scherpe klank voorbijkomt.

3. Ze de sterkte (processing) zodanig dat de
scherpte in de klank bijna niet meer
hoorbaar is.

4. Aan de hand van de meteruitslag kun je
zien hoeveel scherpte er wordt gefilterd.

AFRONDING
Als je een de-esser op de juiste manier hebt
gebruikt, zal niemand merken dat je de scherpe ‘S’
klanken hebt weg gefilterd.
Toch zal de opname beter, aangenamer klinken en
dat is tenslotte wat je wil bereiken ■

Ik wens je veel sssuccesss met het leren werken met
de-essers.
Heb je hierover nog vragen, stuur dan een e-mail
aan: geluidenservice@nvbg.nl

Auteur: NicoWarnaar / augustus 2022
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Stel je wilt een mooie productie maken met daarbij
passende muzikale ondersteuning, kan je dan alles
zomaar gebruiken?

NEE, dat kan niet, omdat er rechten op de muziek zit
die je voor gebruik moet kopen, tenminste: als je
geen lid bent van de NVBG,

Kan ik als lid van de NVBG dan alle muziek zomaar
overal gebruiken?
NEE: De rechten voor de muziek zijn afgekocht voor
het gebruik in niet commerciële presentaties en
presentatie op kleine schaal, zoals AV-festivals en
fotoclubs.

Maar ik wil mijn productie op YouTube zetten??
Voor dat doel gebruik je het beste rechtenvrije
muziek en die is volop verkrijgbaar, zoals via
YouTube Studio

Heb je al een account bij YouTube, dan log je
eenvoudig in op studio.youtube.com

Audio Bibliotheek
Muziek uit de Audiobibliotheek gebruiken.

In de Audiobibliotheek van YouTube Studio vind je
royaltyvrije productiemuziek die je in je video's
kunt gebruiken.
Muziekstukken uit de Audiobibliotheek van
YouTube zijn auteursrechtvrij. De collectie is alleen
beschikbaar via YouTube Studio.

De Audiobibliotheek openen

■ Log in bij YouTube Studio.
■ Selecteer Audiobibliotheek in het linkermenu.
■ Je kunt de Audiobibliotheek ook rechtstreeks
openen via www.youtube.com/audiolibrary

Muziek zoeken
Gebruik de filters en de zoekbalk op het
tabblad Gratis muziek om tracks voor je video's te
zoeken.
Typ de titel van een track, de naam van een artiest
of een zoekwoord in de zoekbalk om een bepaalde

track te vinden. Je kunt ook filters gebruiken om
muziek te zoeken op titel van de track, genre,
stemming, naam van de artiest, toeschrijving en
duur (lengte in seconden).
Verfijn de zoekresultaten door op het filter te
klikken naast de artiest, het genre of de stemming
van afzonderlijke tracks. Je kunt de zoekresultaten
sorteren op titel van de track, naam van de artiest,
duur of datum door op de betreffende kolomkop te
klikken.

Sla je favoriete tracks op door op het sterretje naast
de titel te klikken. Klik op het tabblad Met ster om
een lijst van je favoriete tracks te zien.

Er worden twee keer per maand nieuwe releases
aan de Audiobibliotheek toegevoegd.►

Muziek en muziekrechten
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Audio afspelen en downloaden
Klik op hetAfspelen icoon om naar een track te
luisteren. Als je de track leuk vindt, plaats je de
muisaanwijzer op DOWNLOADEN om een mp3-
bestand te krijgen.

De track blijft doorspelen terwijl je door de Audio-
bibliotheek browst. Met de bedieningselementen
van de audiospeler onderaan kun je de track
pauzeren, naar een bepaald punt springen en de
vorige of volgende track afspelen.

Toeschrijven
Als je tracks gebruikt met een Creative Commons
licentie , moet je de artiest vermelden in de
beschrijving van je video.

Zo verkrijg je toeschrijvings gegevens:

■ Log in bij YouTube Studio.
■ Selecteer Audiobibliotheek in het linkermenu.
■ Zoek de track die je wilt gebruiken.

Als je wilt zoeken op muziek met Creative Commons-licentie, klik je op de filterbalk > Toeschrijving vereist.
Klik in kolom Licentietype op Creative Commons.
Klik in het pop-upvenster op Kopiëren om de toeschrijvingstekst te kopiëren.
Je kunt deze informatie vervolgens in de beschrijving van je video plakken.

Als je muziek wilt vinden met een standaard-licentie voor de Audiobibliotheek van YouTube waarvoor geen
toeschrijving is vereist, klik je op de filterbalk > Toeschrijving niet vereist.

Opmerking:
Het lijkt aantrekkelijk om bekende filmuziek of een klassiek stuk voor je productie te gebruiken, in
werkelijkheid leidt dat vaak de aandacht van de kijker af.
Een uniek muziekstuk vinden is geen eenvoudige zaak en behoorlijk tijdrovend, maar de uitgebreide filter-
functies van YouTube Studio en de mogelijkheid om favorieten te maken helpt je daarbij behoorlijk op weg.
Ga je er mee aan de slag, dan wens ik je veel plezier en succes!

Auteur: Jaap Postma
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Beste AV-liefhebbers, fotografen,

Op 1 oktober 2022 wordt het 8e Audio Visuele Festival van hetWesten georganiseerd!

Na het succes van de voorgaande edities hebben AV-GroepWestland en AV-Groep PixAna (Moordrecht)
wederom samen het initiatief genomen om dit bijzondere evenement te organiseren.

Het belooft weer een boeiend festival te worden waarbij in drie blokken van 1 uur, ruim 30 AV series
vertoond zullen worden (een topselectie uit het totaal van alle inzendingen).

Met dit festival willen we vrijetijdsfotografen kennis laten maken met deze bijzondere stroming binnen de
fotografie. Het maken van audiovisuele producties koestert zich in een groeiende belangstelling.
Een fotografische hobby met ongekend creatieve mogelijkheden in beeld en geluid.
Nieuw bij dit festival is de indeling in 3 categorieën.

We stellen uw komst zeer op prijs en kijken met belangstelling uit naar uw aanwezigheid.
Voor informatie: http://www.avwest.nl/
Entree: € 5,00 s.v.p. contant en gepast betalen bij binnenkomst

Locatie open vanaf 10:00 uur - zaal open 10:45 uur - aanvang: 11:00 uur

Dorpshuis OpMoer - Raadhuisstraat 40 - 2751 AWMoerkapelle
Marcel Batist, namens de festivalcommissie.
Contact; marcel@marcelbatist.nl

AV-Festival van hetWesten
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AV-Festivalvan het Noorden
Na twee verloren jaar in 2020 en 2021, waarin door de Corona maatregelen vrijwel alle AV festivals geen
doorgang konden vinden, hopen we in 2022 weer vol hernieuwde moed verder te kunnen gaan.

Wij hopen dan ook dat dit festival doorgang kan vinden en hopen u op 5 november 2022 in grote getalen in
Steenwijk te mogen begroeten.

Zaterdag 5 november 2022

We beginnen om 11:00 (zaal open 10:30) en sluiten het festival 17:00 af.
De theaterzaal van Theater de Meenthe in Steenwijk in de provincie Overijssel

De toegang voor zowel deelnemers als bezoekers bedraagt 5,00 euro.

Iedereen die wil genieten van audiovisuele presentaties is van harte welkom.

Festivalreglement
Het festivalreglement kunt u hier downloaden.

Iedereen die als vrijetijdsbesteding audiovisuele presentaties maakt kan een productie inzenden.
Hoe u dat doe leest u hier.

Lunch
In het theater bestaat de mogelijkheid om een (eenvoudige) lunch te bestellen. Dit dient zelfstandig en op
genoemde locatie op de dag van het festival te gebeuren.

Chinees na afloop
Voor de echte liefhebber: na afloop kunt u mee naar de Chinees in Steenwijk voor een gezellige en informele
afsluiting van het festival. Daar kunt u genieten van een uitgebreid buffet.

Wilt u gebruik maken van dit buffet, geef u dan op voor 30 september 2022 via av.vh.noorden@ziggo.nl
Het afrekenen dient op eigen gelegenheid plaats te vinden.
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REGIO
NIEUWS

AV-groepWestland
Opmaandag 13 juni 2022 kwam de groep in de
vertrouwde samenstelling nog één keer bijeen voor
de zomervakantie.
Op de rol stonden één nieuwe serie en een aantal
remakes. In dit verslag worden normaliter geen
remakes besproken, maar als je een oude serie uit
2011 helemaal ‘verbouwt’ en van een modern jasje
voorziet, mag je dan nog wel spreken van een
remake? In ieder geval werd de serie van Johan
Rimmelzwaan uitvoerig besproken en van
commentaar voorzien.

De drie minuten durende serie was getiteld
‘Gletsjers in Patagonië en werd muzikaal
ondersteund door muziek van James Horner met
het nummer ‘Legends of the fall’.
Johan toonde schitterende natuuropnamen van
grote ijsmassa’s. Maar de groep zou de groep niet
zijn als er ook wat positief-kritische opmerkingen
werden gemaakt. Zo zou met name de overvloeitijd
van de beelden aan de korte kant zijn. Er wordt wel
eens gezegd om een overvloeitijd voor fade-in en
fade-out van 5 seconden te hanteren en een statijd
van 2 seconden. Zeker bij daarvoor geschikte
beelden komt dan het derde beeld mooi tot uiting.

De enige echt nieuwe serie was van RuudMulder.
Hij had een bezoek gebracht aan De Blauwe Kamer,

een natuurgebied aan de voet van de Grebbeberg op
de rand van de provincie Utrecht tussen Rhenen en
Wageningen. De Blauwe Kamer is een rivieroever-
reservaat waar runderen en paarden een walhalla
hebben.

In de serie wordt dan ook kennisgemaakt met het
rijke dierenleven, maar ook met de restanten van de
oude steenfabriek, waaraan het gebied zijn naam te
danken heeft. Ook voor deze serie werd er flink
gediscussieerd over de overvloei- en statijd en op
basis van enkele beelden ook over het toepassen
van de juiste ISO-waarde.

Behalve deze series kwamen er ook nog acht
remakes aan de orde waarbij bij een van de remakes
een discussie werd gevoerd over het toe te passen
beeldformaat in AV-series. Alhoewel de series over
het algemeen een beeldformaat hebben van 16:9, is
het raadzaam om te fotograferen in 3:2. Hierdoor
heb je meer ruimte ommet het beeld te ‘spelen’. Een
niet onbelangrijke tip gaf Marcel Batist nog.
Fotografeer bij voorkeur in diafragmavoorkeuze en
zet die op f/8 met een ISO-waarde van 100. Gebruik
de belichtingscompensatie indien noodzakelijk en
vergeet zeker je statief niet.

Na nog enkele series te hebben bekeken van het
festival ‘Trophée de Paris’ werd rond middernacht
de bijeenkomst afgesloten.

Verslag RuudMulder.
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