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Het is nogal voorbarig om onder deze kop een inleidend
stukje te schrijven als kersverse voorzitter van het
NVBG-bestuur, dat op het moment van schrijven nog
niet bijeen is geweest in de nieuwe samenstelling.
Ik zal mij dan ook beperken tot enkele persoonlijke
opmerkingen.

Allereerst wil ik zowel oud voorzitter Ed Diersmann
alsook zijn opvolger Henk Tulp, in zijn rol als voorzitter
ad interim, bedanken voor de inzet en tijd die zij
hebben besteed aan de NVBG in de achterliggende
jaren.

Samen met de andere bestuursleden hebben zij veel
werk verzet voor onze vereniging. Het lag zeker niet
aan hen dat de NVBG na 66 jaar mogelijkerwijs medio
volgend jaar zou moeten worden opgeheven. Helaas
moest Henk Tulp om persoonlijke redenen zijn ad
interim voorzitterschap abrupt beëindigen.

Eveneens wil ik mijn respect en dank uitspreken aan
het adres van de overgebleven bestuursleden Hannie
Lodder, Jan Bras en Renko Kuiper die samen hun
schouders eronder hebben gezet om de
bestuurswerkzaamheden te continueren en het
voortbestaan van de NVBG te garanderen.

In samenwerking met de festivalcommissie is in elk
geval de organisatie van de Nationale AV-wedstrijd in
april 2023 veilig gesteld. Iemand die ik zeker niet mag
vergeten is de redacteur van onze NVBG Nieuwsbrief,
Jaap Postma. Dankzij hem communiceren wij op een
fraai vormgegeven wijze met onze leden.
Ook voor alle andere vrijwilligers, van kennisbank tot
geluidenservice, geldt: “Hartelijk dank!”

Van de voorzitter
Tenslotte moet ik de NVBG ereleden Andrew Plevier
en NicoWarnaar bedanken voor hun moeite en
inspanningen ommij er van te overtuigen dat de
NVBG, die de ‘mooiste hobby ter wereld’ promoot, toch
niet kan en mag worden opgeheven vanwege een
gebrek aan bestuursleden en dan met name het
ontbreken van een voorzitter.
Na rijp beraad en overleg met het thuisfront heb ik het
op mij uitgebrachte dringende beroep aanvaard.
Andrew en Nico hadden en hebben gelijk, de NVBG
mag niet verloren gaan!

Als Jan sta ik op de sterke schouders van de NVBG
voorzitters JanMees (1956-1986) en Jan Hageman
(1990-2003) en niet te vergeten op die van onze
secretaris Jan Bras (1988-2017 en 2021-heden).
In de 66 jaar die de NVBG bestaat is er dus al ruim 60
jaar een Jan in het bestuur actief zonder dat het een
janboel werd. Ook met 2 Jannen in het bestuur gaat dat
niet gebeuren.

Dankzij de instemming van de aanwezige leden tijdens
de online Algemene Leden Vergadering op 12 novem-
ber j.l. mag ik de rol van voorzitter nu op mij nemen.
Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen.
Een warmwelkom ook aan NicoWarnaar die zich als
bestuurslid met name zal gaan bezighouden met de
geluidszaken, maar die als volwaardig bestuurslid ook
breder zeker zijn steentje zal bijdragen.

Ik kijk uit naar een fijne en effectieve samenwerking
met Hannie, Jan, Nico en Renko.
Er is veel te doen en ik heb er zin in!

Jan Roeleveld, voorzitter
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Van de bestuurstafel
Het bestuur vergaderde eind november voor het eerst in de nieuwe samenstelling.
Eén van de eerste te bespreken zaken was de inventarisatie van de verschillende
bestuurstaken.Wie doet wat? We hebben, nu we weer met 5 personen zijn, de taken
van de bestuursleden nader omschreven in een functieprofiel.
Er ligt veel werk op ons te wachten en we hebben een aantal plannen betreffende de
toekomst van de NVBG de revue laten passeren.We hebben van een aantal leden
waardevolle tips, wensen en ideeën aangereikt gekregen om de NVBG aantrekke-

lijker te maken voor de audiovisuele hobbyist. Daar gaan we serieus mee om en we hebben dan ook besloten daar
direct concreet mee aan de slag te gaan.We gaan, zo mogelijk deze maand nog, in persoonlijk gesprek met een aantal
leden die de moeite namen om te reageren op de vraag “Wat zou u willen van de NVBG?”.

Na die gespreksronde gaat het bestuur een beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’ opstellen, waarin o.a. de wensen
en ideeën van de leden zijn verwerkt, voor zover realiseerbaar binnen onze mogelijkheden. Het eerste concept van
dat beleidsplan wordt dan op 11 februari voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering ter beoordeling.
Maar daar blijft het niet bij. We gaan tijdens die ALV in een aparte sessie op interactieve wijze met u in gesprek en
staan open voor aanvullingen, wijzigingen of andere creatieve plannen.
Het bestuur neemt de uitkomsten vervolgens op in het definitieve beleidsplan dat in een extra ALV op 22 april
tijdens de Nationale AV-wedstrijd zal worden gepresenteerd en vastgesteld.
Daarna gaan we een bijeenkomst organiseren met de vertegenwoordigers van de regio-afdelingen om de ‘woorden’
om te zetten in ‘daden’. Uiteindelijk zijn we een vereniging van ‘beeld’ en geluid’ en zullen we ons meer moeten laten
‘zien en horen’.

Verder heeft het bestuur van gedachten gewisseld over een noodzakelijke professionalisering van de organisatie-
structuur binnen de NVBG, waardoor processen efficiënter en sneller kunnen verlopen; daar komen we later in
het aankomende jaar op terug.
En natuurlijk kwamen ook de ‘lopende zaken’ aan de orde. De voorbereidingen voor de NationaleWedstrijd 2023
liggen op schema, de contributies worden geïnd en we hebben met veel vreugde kennis genomen van de geboorte
van een nieuwe regio-afdeling die de naam AV-groep Noord kreeg.
Hobbyisten uit het Noorden, sluit u aan en doe mee! Meer informatie vindt u op pagina 8 van deze Nieuwsbrief.
Tenslotte, namens het bestuur wens ik u een gezellige decembermaand, gezegende en bezinnende Kerstdagen en
voor het komende jaar 2023 een goede gezondheid, geluk en creativiteit toe!

Jan Roeleveld, voorzitter

Excuus
Beste aanwezige leden tijdens de Algemene Leden Vergadering op 12 november 2022,

Ik heb een vervelende fout gemaakt aan het einde van de Algemene Leden Vergadering.
Aan het einde van de vergadering heb ik namelijk de Zoom-sessie abrupt afgesloten en daar heb ik erg veel spijt van.
Te meer omdat achteraf bleek dat er een aantal leden waren die nog graag wat had willen napraten.
Daar heb ik toen totaal niet over nagedacht en mede omdat het thema SAMEN in de vergadering naar voren
kwam heb ik er last van dat ik u deze mogelijkheid heb ontnomen om toch even op een andere manier samen te
zijn. De volgende keer zal ik de opname wel stoppen en de Zoom-sessie wat langer open laten.

Renko Kuiper
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In het septembernummer van NVBG Nieuws hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe opzet van de
Nationale AV-wedstrijd. Het lijkt nog ver weg, maar de Nationale AV-wedstrijd NVBG 2023 is toch al in aantocht en
wel op 22 april 2023, weer in Theaterkerk Bemmel.

Wij gaan er niet vanuit dat nieuwe coronabesmettingen of iets dergelijks, roet in het eten gaan gooien en dat de
wedstrijd probleemloos door kan gaan. Om alles op tijd georganiseerd te krijgen dienen de inzendingen uiterlijk
4 maart voor de Nationale AV-wedstrijd binnen te zijn.

Vanaf 10 december 2022 tot en met 4 maart 2023 kunnen AV-producties worden aangemeld voor

De Nationale AV-wedstrijd 2023
die wordt gehouden op 22 april 2023 in de Theaterkerk te Bemmel

Alleen leden van de NVBG kunnen een AV-productie aanmelden.
• Via de startpagina van het alleen voor leden toegankelijke deel van de website.
• Na het inloggen kunt u aldaar uwAV-productie aanmelden.

Deze link wordt ook gepubliceerd op het openbare deel van onze website www.nvbg.nl.

Ook deze keer zal géén gebruik gemaakt worden vanWeTransfer of andere data-transfer
diensten voor het opsturen van AV-producties. In plaats daarvan kunt u bij het aanmelden
van een inzending uwAV-productie direct uploaden.

De ingezonden producties worden gecontroleerd op:
• het voldoen aan de voorwaarden uit hetWedstrijdreglement
• het technisch goed functioneren
Daarom kan het enkele dagen duren voordat u bericht krijgt dat de AV-productie is ontvangen.
Dus graag even daarop wachten en niet direct opnieuw een upload uitvoeren.

Op 10 december zal via een Nieuwsflits nadere informatie worden gegeven.

De wedstrijdcommissie.

https://navg.nl?routing=W
http://www.nvbg.nl
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Na 3 jaar kon het AV-festival van het Noorden in
Steenwijk eindelijk weer doorgaan.
Ben de Hond heeft er, samen met Hetty Mellink, Aart
Teeuwen enWillem Gerrets voor gezorgd dat we in de
kleine zaal van het theater konden genieten van 35
zeer gevarieerde AV-presentaties.

De zaal was gezellig gevuld met zo’n 65 personen.
In 4 programmablokken kwam er van alles voorbij.
En in de pauzes konden we weer eens “bijpraten”.

Er werd een afwisselend programma aangeboden:
We zagen de “grote natuur” en de “kleine natuur” in
binnen- en (verre) buitenland.
Moderne en oude architectuur kwamen in allerlei
vormen voorbij.

Ook kunst en culturele manifestaties. Soms heel
bekend maar ook totaal onbekend.
Poëzie ontbrak natuurlijk niet. Daar zorgen o.a. onze
Belgische inzenders wel voor.
En er was een bijzondere herinnering aan een trieste
fase in onze geschiedenis.

En wat vergeet ik dan nog? Een animatie, wat humor
en beelden waarbij ik echt niet wist waar ik naar keek.
Maar dat is ook wel interessant!

AV-festivalvan het Noorden
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Uiteindelijk koos het publiek 3winnaars.

De 1e prijs was voor Liseth Schoutsenmet Stille
Getuigen. Zij maakte een indrukwekkende presentatie
over kampWesterbork.
Met prachtige fotografie en oude filmbeelden gaf zij
indringend weer wat er destijds is gebeurd.

De 2e prijs was voor Cor van Diepenmet Mailboxes.
Hij maakte het tegenovergestelde. Een grappige
muzikale samenspraak van gekleurde brievenbussen.
(helaas was Cor zelf niet aanwezig)

De 3e prijs was voor Gerrit Loddermet Depot.
Een inkijk in het prachtige nieuwe gebouw in
Rotterdamwaarin Museum Boymans van Beuningen
zijn depot heeft ondergebracht. Voor iedereen die van
kunst en architectuur houdt een aanrader.

Na het festival hebben we met een flinke groep
genoten van het buffet bij de Chinees.
En weer was er volop tijd om na te praten.

Op naar het volgende evenement: de studiedag AV in
Rijen op zaterdag 21 januari 2023.
Degene onder ons die wel eens iets georganiseerd heeft,
weet, hoeveel werk dat met zich mee brengt.
Daarom heel veel dank aan de organisatoren.
En aan de inzenders natuurlijk!

Auteur: Hannie Lodder - Foto’s: André Hartensveld
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Foto, video en AV expositie inWouw
In het kader van ledenwerving en promotie van onze AV-hobby heeft AV-groep
1592 meegedaan aan de expositie van de fotoclub en de videoclub uitWouw.
Deze jaarlijkse expositie inWouw is een begrip in de plaatselijke gemeenschap.
Want naast de foto’s en video’s van de beide clubs was er ook de fotowedstrijd
voor de groepen 8 van de basisscholen, waardoor een groot aantalWouwenaren
in het eerste weekend van november naar het buurthuis trokken om daar de
expositie te zien. Het leek dus een aantrekkelijke optie om eens mee te liften op
datWouwse succes en daarmee onze hobby aan een groter publiek te tonen.

Of het een succes is geworden? Niet direct qua nieuwe leden, maar we hebben
wel kunnen zaaien en wie weet wat er na het kiemproces gaat gebeuren.
Wel leuk was, dat de meeste mensen onder de indruk waren van de getoonde
AV’s. Temeer toen op zondagavond bleek dat ongeveer 160 van de 320 expositie-
bezoekers naar onze AV’s hebben gekeken.

En eerlijk is eerlijk, het was ook gewoon leuk om jouw productie eens aan een
groter publiek te mogen tonen.

Auteur: Renko Kuiper
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REGIO
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De start van AV-groep Noord is een feit, tijdens een
bijeenkomst vooraf aan het AV-festival in Steenwijk
hebben we kennis met elkaar gemaakt.
Er heerste een positieve stemming, ik heb de indruk
dat iedereen er zin in heeft!
De eerste bijeenkomst is op zaterdag 14 januari in het
activiteitencentrum „DeMiente“ teOosterwolde (frl).
We hebben daar een prachtige ruimte gereserveerd
(geschikt voor 30 personen) De zaal is goed te verduis-
teren en we hebben via één van de leden de be-
schikking over een uitstekende beamer en een groot
spanscherm, dus daar hoeft het niet aan te liggen....

Voor de eerste bijeenkomst hebben we met elkaar
afgesproken dat ieder een korte AV (ca. 3 minuten) gaat
maken met als onderwerp: „de plaats waar ik woon“.
We zijn natuurlijk reuze benieuwdwat we allemaal te
zien zullen krijgen.

Doelstelling van de groep is nadrukkelijk om geen
technisch clubje te worden maar de nadruk te leggen
op creativiteit, inspiratie en een klankbord te zijn.

Elkaar inspireren en motiveren

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat een aantal leden
een aparte werkgroep voor specifieke soft- en/of
hardware gaat starten.

Hieronder een foto van de groep waarmee we in
Steenwijk bij elkaar zijn geweest, ondertussen hebben
zich nog meer AV-makers aangemeld…mocht je na het
lezen van dit stukje ook aan deze groep willen
deelnemen laat het ons dan weten, vooreerst hebben
we nog geen ledenstop stuur eenMail

Auteur: Jaap Postma - Foto: Hannie Lodder

AV-groep Noord

mailto:jaappostma@gmail.com
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Met slechts één afwezige kwam de AV-groep van hetWestland weer bijeen om de vele nieuwe series te bekijken,
maar vooral te bespreken. En in dat bespreken ligt de kracht om tot goede resultaten te komen.
Marcel Batist opende de avond en begon met aandacht te besteden aan de drie winnaars in de wedstrijd “Glass” van
de AV-makers in Zuid-Afrika. De resultaten van alle drie waren highly commanded and Silver Medal. Dat waren
resp. Marcel Batist met Parallel Universe; Ger Sauer met Planet Unica en RuudMulder met Palacio de Cristal.
Daarna was het tijd voor de eerste nieuwe serie.
De nieuwe productie is van Ger Sauermet de titel
‘Subculturen’. De muzikale ondersteuning kwam van
Max Richter en Carlos Estella en duurde 3:14”. In het
verweerde glas van de tuinbouwbedrijven in het
Westland ontstaan organismen. Ger maakte hier een
boeiende serie van. Er zaten wat kleine technische
onvolkomenheden in en de auteur kreeg ook het advies
om enkele beelden te wisselen. Ook was er een
discussie over de gebruikte lettergrootte.
Opvallend was de vele variatie in de bewegingen van
de beelden. Volgens Ger noodzakelijk, omdat het geheel
te veel statisch zou worden.

Hoppa! Van Ruud Mulder kwam hierna aan de beurt.
Evenals bij de AV-groep Rotterdamwerd hier veel
gesproken over de tekst, deze zou wat ingekort moeten
worden volgens de aanwezigen. Daarnaast werden nog
wat tips gegeven om het op zich al leuke thema nog wat
boeiender te maken. Opvallend was dat het een gemis
was dat video ontbrak.

Met ‘Laag bij de grond’ kwamMarcel Batistmet een
nieuwe productie. In de toelichting schreef hij: “Vaak
kom je ze tegen op donkere, vochtige plekken. Tussen
boomwortels en bladeren steken ze hun kopjes
omhoog. Ook boomstammen zijn gewillige dragers van
dit organisme. Duisternis maakt langzaam plaats voor
daglicht”. Zoals uit dit citaat al bleek, was het een serie
over paddenstoelen. Met een macrolens en een klein
diafragma (f/8 tot f/16) lag Marcel op de grond om de
meest fraaie beelden te maken. Vooral de in de serie
ontstane derde beelden oogsten veel lof. De duur was
3:16” en de gebruikte muziek Haunted Forest van Virgi-
nia Red en Surprise forest floor van Robbins IMG �

AV-groepWestland
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Van geheel andere orde was het verhaal vanHenk van
Uffelen. Bossen en kabouters waren de ingrediënten
die hij gebruikte voor zijn serie ‘In een eng bos’.
We zagen de combinatie van o.a. de vliegenzwammet
kabouters, maar die doken ook op andere plaatsen op.
Evenals enkele andere dieren in het bos of waterplas.
Commentaar op de serie was er uiteraard ook. De beel-
den zouden wat donkerder moeten zijn om de sfeer van
een eng bos goed op te roepen en ook de gebruikte mu-
ziek van The Cure met A forest was niet dramatisch,
wat eigenlijk zou moeten. Al met al om nog een keer
lekker aan de 3:04” durende serie te gaan sleutelen en
juist voor dit soort tips zijn deze avonden bedoeld.

Net als twee dagen eerder in Rozenburg-ZH toonde ook
André Hartensveld zijn AV in het kader van het project
‘Wereldsteden’. Hij liet in enkele onderdelen zien wat er
allemaal in dat dorp aan de rivier gebeurde.
De meningen waren wat verdeeld op de vraag of er niet
te veel onderwerpen in één AV-serie aan bod kwamen.
Ook zou er tussen de verschillende blokken wat meer
blur toegepast moeten worden en nieuwe muziek-
blokken.

Johan Rimmelzwaan kreeg ook advies om zijn serie
‘IJsland, natuurlijk’ van 4:58” aan te passen. Het was
volgens de groep nu te veel een vakantieserie. En dat
terwijl Johan het ene na het andere fraaie natuurbeeld
op het scherm toverde. Juist daarin kan de kracht
liggen om te komen tot een echte natuurserie over dit
prachtige land. Ook zou er nog wat aandacht geschon-
ken mogen worden over de snelheid van de overvloei-
ers. Dat was volgens enkelen nu te snel. Met een over-
vloeitijd van 5 seconden voor de fade-in en fade-out
gecombineerd met een statijd van 2 seconden krijg je al
een heel ander effect. Deze tijden zijn uiteraard een
suggestie. De muziek die Johan koos was de IJslandse
volksmuziek Islandsklukkur en Kitaro.

Na een remake van Anneke van Ruyven kwam de
tweede serie van Ger Sauer aan de orde. Ger was met
drie nieuwe series zeer productief. Hij had zijn tweede
serie ‘Greenhouse reflections’ in de avondzon, die over
hetWestland viel, gefotografeerd. Misschien bij toeval
had Ger muziek gevonden van Otta Orchestra en koos
het nummer ‘Ghosts in de Theater’. Deze muziekkeuze
noopte de aanwezigen om nog een paar minuten �
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� naar een andere uitvoering van dit orkest te luisteren.
Zeker als tip voor toekomstige series. Behalve enkele kleine (technische) opmerkingen was de algemene conclusie
dat de AV die 2:19” duurde, zeker voor internationale festivals geschikt is.

Parallel Universum (Universe) vanMarcel Batistwas
een voor de groep nieuwe serie, die in Zuid-Afrika al
succesvol was. Opmerkingen waren er niet behalve
veel waardering voor de mooie serie die 2:58” duurt en
muziek bevat van Greenhouse met Sound Traveller,
Inspiring nature van Jamie McAuslan en Behind glass
van Brian Tunstall.
Glazen gevels van kassen worden soms vervuild en
groeien aan met organismen. Inzoomend op dit glas
ontluikt een bijzondere wereld. Waar ruiten elkaar
overlappen ontstaan vreemde micro landschappen.

Een alternatieve werkelijkheid op de scheiding van binnen naar buiten. En zo laat Marcel over hetzelfde onderwerp
een heel andere serie zien, dan Ger Sauer met subculturen.

Nadat de remake van Henk van Uffelen nog werd vertoond was het inmiddels al bijna dinsdag geworden en vond
men het voor deze avond welletjes. Maar op de plank liggen al twee nieuwe producties van resp. Ton Peter van
Nieuwkerk met ‘Reflection on Ice’ en de derde nieuwe serie van Ger Sauer met ‘Beuk’.
In ieder geval alvast bespreek- en kijkvoer voor de volgende bijeenkomst op 9 januari 2023 ⬛.

Auteur: Ruud Mulder

Een spectaculaire 4K Timelapse over AMSTERDAM van Albert Dros,
klik op de afbeelding en zet het scherm op volledige weergave!

https://youtu.be/yu3pvWGnYVs
https://youtu.be/yu3pvWGnYVs?t=1
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De tweede bijeenkomst dit seizoen van de AV-groep Rotterdam telde 8 deelnemers en ook 8 nieuwe series.
Hoewel de groepsopdracht ‘Wereldsteden’ op het programma stond, waren er ook enkele andere series te
bewonderen. Een deelnemer had ‘Wereldsteden’ vrij vertaald met een serie over een voor de meesten van ons
onbekend land.

Met de serie ‘Hellevoetsluis’ beet Jaap van Pelt de spits
af. De serie met een duur van 3:56” op muziek van
Vangelis met het nummer Matias toonde beelden van
deze stad op de Zuid-Hollandse eilanden. De muziek
werd niet gespeeld door Vangelis zelf en was ook
overstuurd. Maar dat kon ook aan de geluidsboxen van
dienst hebben gelegen. Verhalend een goede serie,
maar technisch mankeerde er nog wel wat aan.

Giel Rombout had twee series ingeleverd. Eerst werd
de 3:16” durende ‘Gezichten van Tessel’ vertoond. Giel
nam ons mee naar Texel met vooral fascinerende
wolkenluchten. Daarin waren gezichten te zien, maar
ook landschappelijk toonde het land zijn ware (mooie)
gezicht. De muziek Tien Fu van Aeoliah paste er goed
bij. Een verrassende en aparte serie zoals één der
aanwezigen opmerkte.

Hierna kwam de serie Hoppa! van Ruud Mulder op het
scherm. Hij had zijn serie gebaseerd op de kreet die de
deelnemers maakten bij een geslaagde poging van het
ringsteken. Deze sport heet ringrijden en wordt vooral
op het ZeeuwseWalcheren beoefend.
De opmerkingen uit de groep betroffen met name de
teksten. Deze waren weliswaar voldoende in beeld,
maar toch adviseerde men deze te blurren in plaats van
te scrollen.
De kreet Hoppa! bleef de hele dag in de groep hangen.
De serie bevatte muziek van JohnMorgen Ocrchestra
met The Lone Ranger; Eyes Closed vanMetrada Sütő en
Aambeeld polka van de Boertjes van Buuten.
De serie duurde 3:43”. �

AV-groep Rotterdam



Pagina 13 NVBG nieuws - december 2022

Ging de eerste ‘wereldstadserie’ over Hellevoetsluis, ook
de evenals Jaap van Pelt, in deze stad wonendeAdri
van Oudenaardenmaakte daar zijn serie. De series
waren sterk verschillend, maar beide auteurs toonden
hun liefde voor hun woonplaats. Adri had zich vooral
toegespitst op de vesting Hellevoetsluis. Het ene na de
andere beeld flitste in 3:34” over het schermmet
muziek van Yanni metWispher in the Dark. Een
vergelijk tussen beide series was echter onmogelijk te
maken, omdat de sfeer en techniek van beide series
flink van elkaar afweken. Adri kreeg wel het advies om
bij een van de beelden, waar de historie vanaf droop, de
eigentijdse verkeersmaatregel te verwijderen.

Na deze serie was het tijd voor het eerste technische onderwerp. De meeste van de aanwezigen van deze groep
gebruiken PTE als AV-software. Dus hier werd extra aandacht aan geschonken. Adri van Oudenaarden had zich
voor deze bijeenkomst specifiek verdiept in het gebruik van maskers en toonde met een uitgebreide demo aan, hoe je
die kunt inzetten voor je series, maar liet gelijktijdig ook een waarschuwing horen: “overdaad schaadt’.
Het gebruik van maskers verhoogt de creativiteit van je series, zo liet Adri in een andere demo zien. Ook werd men
gewezen op de op YouTube aanwezige tutorials over de vele facetten van het softwareprogramma. Het zal uw
verslaggever benieuwen hoeveel maskers in toekomstige series worden toegepast.

Na de gezamenlijke lunch was de tweede serie van Giel
Rombout over de Dynamic Rotterdam aan de beurt.
Het bleek een architectuurserie te zijn over de moderne
architectuur van deze stad met bekende en minder
bekende bouwwerken. De oude architectuur werd
vertegenwoordigd door de Grote- of St. Laurenskerk
waarvan de eerste steen is gelegd in 1412.
In de serie zaten ook een aantal fraaie derde beelden .
Opmerkingen van de kijkers: de titel past niet bij de
serie want de dynamische sfeer was niet aanwezig.
Ook was er geen gebruik gemaakt van de ‘tikken’ in de
muziek van John Kerr met het nummer Moon.

Impression of Tadzjikistan was een serie van 5:40” die
Cor Lokkermaakte over dit vrij onbekende land.
Er was niet alleen aandacht voor het land, maar vooral
voor de inwoners, ongeacht of ze jong of oud waren.
Deze kennismaking viel bij iedereen zo in de smaak, dat
er nauwelijks opmerkingen waren.
Het zat technisch goed in elkaar. De muziek was zeer
toepasselijk met Titania – The Fairy Queen vanMike
Rowland. Het was alsof je in de jaren 50 van de vorige
eeuw bent. Daar was men het wel over eens.
En nog iets opvallends in dit land: een bekende burger-
keten heette daar Mac Dolands �
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Natuurfotograaf Gert de Graaf, bekend van zijn indruk-
wekkende series gemaakt op de landtong in Rozenburg,
maakte de serie ‘WoesteWaters’ in Oostenrijk.
We zagen gedurende 3:24” niet alleen watervallen,
maar bovenal snelstromende rivieren en beekjes.
Technisch had Geert het voor elkaar gekregen om zon-
der toepassing van video het water te laten stromen.
De muziek van Abel Korzeniowski met MeltingWaltz
was aan het begin niet goed passend bij de serie, maar
toen alleen het watergeweld losbarstte kon er naar de
smaak van de groepsleden geen betere muzikale onder-
steuning gevonden worden. Dus een prima keuze.

De presentatiereeks werd afgesloten doorAndré
Hartensveld. Hij maakte de serie ‘Wereldsteden’
compleet met een ode aan zijn woonplaats Rozenburg
in de gemeente Rotterdam.
Het was de enige serie met een heel klein stukje video
dat André alleen in de titel toepasselijk maakte.
De verschillende onderdelen werden voorzien van
steeds weer andere muziek, passend bij dat specifieke
onderdeel, zoals de landtong, de feestende inwoners,
de industrie enzovoort…..
De subtitel van de serie ‘Rozenburg’ werd terecht een
dorp aan de rivier genoemd. De maker heeft het ook aange-durfd om één zwartwitbeeld in de serie op te nemen,
maar op zo’n subtiele wijze dat het niemand opviel. De diverse muziekstukken die André gedurende de 6 minuten
gebruikte waren resp. Goingdown en Let’s get him van TomHabis; Sailing van het Rozenburgs koor; Hollands Glorie
van Lois Langlois; een track van de cd Sound Effects en Sun en Rain uitgevoerd door verschillende artiesten.

Tot slot van deze dag liet André nog enkele functies zien die in de nieuwe versie (11) van PTE zijn opgenomen. ⬛

Auteur: Ruud Mulder

AV-agenda 2023
CC “De B!dschap” - Nassaulaan 62-64, in Rijen

De Veluwehal - Barneveld

De theaterzaal De Klif in Nijmegen (Oosterhout)

De Theaterkerk - Markt 5 te Be"el

• 21 januari Studiedag AV

• 11 februari Algemene Leden Vergadering

• 11 maart Internationaal AV-V!rjaarsfestival

• 22 april Nationale AV-wedstrijd
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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 het magazine makkelijk lezen en bladeren.
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