
Pagina 1 NVBG nieuws - februari 2023

Jaargang 8 nummer 2 - februari 2023



Pagina 1 NVBG nieuws - februari 2023

IN dit nummer:
Van de voorzitter...................................................................................................................2

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering!.....................................................3

Een steen in de vijver.... ......................................................................................................4

De spagaat tussen fotografie en AV ..............................................................................5

Verslag van de ‘Studiedag AV 2023’..............................................................................8

Een steen in de vijver.... ................................................................................................... 10

Audio Visueel Voorjaarsfestival...................................................................................11

Artificiele Intelligentie......................................................................................................12

HetMoiré-effect ..................................................................................................................13

Een steen in de vijver.... ................................................................................................... 14

AV-groep Noord...................................................................................................................15

AV-groepWestland ...........................................................................................................17

AV-groep Rotterdam.........................................................................................................20

AV-agenda ............................................................................................................................. 22

Hulp gevraagd
Wie kan het bestuur helpen bij het vinden van de juiste verzekering en wie kan onze aansprakelijkheid risico’s
duiden voor de vereniging. De vereniging heeft op dit moment geen verzekering lopen, maar ziet wel de gevaren
van aansprakelijkheid en schades die tijdens NVBG activiteiten kunnen ontstaan.
Het speelveld is nogal complex. Zo is bijvoorbeeld de vraag hoe het zit met de verhoudingen tussen de persoonlijke
WA-verzekering, de vrijwilligersverzekering die vele gemeenten kennen, een eventuele verzekering van de
vereniging en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de betrokkenen en bestuursleden.

Kortom een klusjewaarwij erg graag hulp bijwillen hebben.
Bent u de persoon die redelijk thuis is in deze materie of een deel daarvan?
Uw hulp is zeer gewenst.
Als u ons wilt helpen stuurt u dan een e-mailtje naar het secretariaat.
Heel graag en bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Renko Kuiper
bestuurslid

mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Sinds de vorige NVBGNieuwsbrief heeft het bestuur
weer veel werk verzet. De agenda voor de Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 11 februari vroeg om een
gedegen voorbereiding. Notulen, jaarverslagen, de
bestuursplannen voor het komende jaar, de financiële
verantwoording over het voorbije jaar en de begroting
voor het pas begonnen jaar, alles kwam voorbij.

Als kersverse voorzitter zie ik nu van dichtbij hoeveel
werk onze secretaris en penningmeester hebben om
alles op tijd klaar te hebben zodat de leden er kennis van
kunnen nemen via het besloten deel van de NVBG
website. Respect!
Als u vragen heeft over de aangeleverde stukken, dan
kunt u die schriftelijk via de website indienen.
Het bestuur streeft ernaar om vragen vóór 8 februari
a.s. te beantwoorden.
Degenen die vragen steldenmoeten daar dus nu al
antwoord op hebben gehad, want vandaag, als deze
Nieuwsbrief verschijnt, is het 8 februari.
Over 3 dagen hopenwij u te mogen begroeten in de
Veluwehal in Barneveld.

Naast de ‘reguliere’ agendapunten heeft het bestuur ook
veel tijd en energie gestoken in het opstellen van het
beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’.
Een week geleden is dat plan bij u in de e-mailbox
bezorgd middels een NVBG-Nieuwsflits.
Het bestuur heeft dankbaar gebruik gemaakt van de
aangeleverde tips, ideeën enwensen van een aantal
leden dat reageerde op de in oktober vorig jaar gestelde
vraag “Wat zou uwillen van de NVBG?”.
Zij ontvingen het beleidsplan een paar dagen eerder en
hadden de primeur.

Van de voorzitter
Naast hun inbreng heeft het bestuur ook zélf de nodige
plannen ontwikkeld en opgeschreven.
Uitgangspunt hierbij was het eerlijk in de spiegel kijken
en constateren dat, zonder wijziging van beleid, de
momenteel bewandelde weg uiteindelijk letterlijk
doodloopt.
De NVBGmoet, wil zij als vereniging van enthousiaste
AV-makers overleven, nieuwewegen inslaan!
Het beleidsplan is daarvoor een eerste aanzet en daarom
ziet het bestuur dit als een concept dat nog kanworden
gewijzigd of aangevuld.
• En daar hebbenwe u als lid bij nodig!
• Denkmee, doe mee, praat mee.
• De NVBG is het waard!
Dat meedenken, meedoen enmeepraten begint op
zaterdagmiddag 11 februari door middel van een
interactief ‘Worldcafé’. (Zie Nieuws van januari 2023 ).

Als u ’s morgens de ALV bezoekt en ’s middags meedoet
met hetWorldcafé biedt het bestuur u de lunch aan.
Als u daarvan gebruik maakt is het fijn als u zich aan-
meldt bij de secretaris: ✉ secretariaat@nvbg.nl
Als het kan vandaag óf morgen, want vrijdag moet
doorgegevenwordenmet hoeveel personenwe zijn…
30… of… 50…of… 75…?
Wij rekenen op een grote opkomst van leden die
enthousiast geworden zijn na het lezen van ons
beleidsplan en die er graag hunmening over willen
geven, vragen over willen stellen, aanvullingen
willen voorstellen of… onze plannen té ambitieus
vinden…
Kommaar op met uw positief opbouwende bijdragen…
Hartelijk welkom. Het bestuur kijkt er naar uit!

Jan Roeleveld, voorzitter

mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering!

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 11 februari 2023 in de Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771 CB Barneveld.

De Algemene Ledenvergadering begint om 10:30 uur.

De agendastukken staan gepubliceerd op het voor leden toegankelijke deel van de website.

Tevens willen wij u uitnodigen voor een ‘World-Café’ *
’s middags van 14:00 uur tot 16:00 uur, waarin gediscussieerd kanworden over het concept beleidsplan

Hoe verder met de NVBG?
Deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering die tevens deelnemen
aan hetWorld-Café wordt door het bestuur een lunch aangeboden.
Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via eenmail aan de secretaris

*Wat „World Café“ betekent heeft u kunnen lezen in de januari editie van dit magazine.

https://www.navg.nl/
mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Auteur: Manfred Hirt
(Dit artikel verschijnt binnenkort in het AV-Dialog
Magazine 2023/1 en is vertaald door Jan Roeleveld).

“Wat is een fotoclub?”
Het is mij overkomen dat ik aan de collega’s in mijn
werkkring vertelde over mijn fotoclub en dat menmij
verbaasd vroeg “Wat is een fotoclub?Waarom zou ik
een club nodig hebben om foto's te maken?”

Ik geef toe dat ik even uit het veld geslagen was en het
nogal verbijsterend vond dat iemand zo’n vraag kon
stellen…Maar het laat wél zien hoe ver weg het begrip
‘fotografie’, laat staan onze AV-hobby als onderdeel
daarvan, van de mensen om ons heen afstaat.

Als betrokken clubfunctionaris was ik natuurlijk direct
bereid om op basis van argumenten en uitleg
de kennisleegte dienaangaande op te vullen!

Gelukkig hoef ik die moeite niet meer te doen bij de
leden vanmijn fotoclub, de Fotofreunde Altbach, die
opgericht werd in 1985, aanvankelijk als een ‘foto
stamtafel’ en later, in 2000, als een echte club.
In 2020 bestond deze club 20 jaar.

Natuurlijk heeft Corona ons jubileumjaar, en de
daarbij geplande activiteiten, volledig verstoord.
Het programma omvatte drie openbare
AV-evenementen en twee foto-exposities.

Evenwichtsoefening
En hier zijn we bij de evenwichtsoefening binnen onze
club. Hier komt het onderscheid in de diversiteit van de
club op letterlijke wijze in beeld.

Toen ik, nu 32 jaar geleden, toetrad als lid van de voor-
malige ‘foto stamgasten’ bracht ik mijn passie mee:
Het vertonen van diaklankbeeldenmiddels overvloei-
projectie met geluid. Ik gebruikte daarvoor twee dia-
projectoren, een daarop aangesloten overvloeiapparaat
en een Fostex X-18 multitrack recorder om demuziek
mee af te spelen.
Muziek en gesproken tekst werden samengevoegd op de
cassetteband en de besturingscommando’s op het vierde
spoor zorgden voor de synchronisatie.
Sindsdien is het thema van de ‘fotoshowsmet muziek’ of
‘AV’ zoals we het tegenwoordig noemen, een zeer
bepalend onderwerp bij de fotovrienden Altbach.

Aanvankelijk stond het gemeenschappelijk beoordelen
vanmaandelijks ingeleverde foto’s, zoals het hoort bij
een fotoclub, centraal in het clubleven. Met onregel-
matige tussenpozen werden er ook heel klassieke foto-
tentoonstellingen georganiseerd.

Het kantelpunt in de geschiedenis van de fotoclub was
ontegenzeggelijk het jaarlijks organiseren van open-
bare diavoorstellingen, waarvoor wij buitenstaanders
uitnodigden. Hierdoor waagden enkele nieuwkomers
de stap naar de club en zelfs, na de start van het digitale
tijdperk, werd ook de stap gemaakt naar het maken van
AV’s…! Sommigen van hen zijn sindsdien ook al jaren-
lang lid van AV-Dialog.
(De Duitse zusterclub van de NVBG; JR).

Ondertussen worden er zoveel AV-shows door onze
leden gemaakt dat we elk jaar in de zomer een open-
luchtvoorstelling kunnen organiseren.
In de herfst organiseren we een AV-avond onder de
naam “Fotofascinatie” in de Ulrichskirche in Altbach.
Het programma is telkens zeer divers en varieert van
reisreportages tot kunstzinnige thema's.
We zijn daar best trots op.�

De spagaat tussen fotografie en AV
■ Een fotoclub die een ‘evenwichtsoefening’ doet.
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Ofschoon dit allemaal heel positief en bijzonder klinkt,
moeten we helaas ook vaststellen dat de laatste tijd de
euforie voor AV onder sommige gevestigde producen-
ten enigszins tanende is.
Ik geef Corona daarvan niet alleen de schuld. Sommigen
hadden in de achterliggende tijd best wel veel ideeën en
tijd om shows te maken.
Anderen konden er niet toe komen of hadden er even
geen zin meer in. Het maken van een AV is immers best
een complexe en tijdrovende hobby.

Toch ben ik nog steeds optimistisch en denk ik dat het
weer beter zal gaanmet de AV-hobby.
Niet in de laatste plaats omdat twee nieuwe leden van
onze club sinds kort de opwindende AV-hobby hebben
ontdekt én al fraaie AV-shows hebben laten zien.

AVwekt interesse
Ook dit jaar bleek het weer dat de belangstelling voor
fotografie, zo die er al is, veel makkelijker te wekken is
met een AV-presentatie danmet ‘losse’ foto’s bij een
fototentoonstelling. De opening van de tentoonstelling
ter gelegenheid van onze wegens Corona verschoven
foto-expositie, getiteld "Magische momenten" trok
helaas maar een handvol externe gasten.
Onze twee AV-evenementen daarentegen werden, zoals
altijd, erg goed bezocht.

Natuurlijk, die evenementen zijn inmiddels goed
ingeburgerd in de hele regio en veel stamgasten bren-
gen altijd weer iemand anders mee. En die nemen de
volgende keer óók weer iemand anders mee.
Zo moet het zijn, een betere reclame danmond-tot-
mondreclame is er niet. Helaas geldt dit niet voor de
AV-evenementen van AV-Dialog, met name het jaar-
lijkse Leinwandfestival.
(Vergelijkbaar met de Nationale AV-wedstrijd van de NVBG; JR).

Dat vind ik spijtig. want vooral hier wordt een fraaie
collectie van uitstekende AV-shows getoond. Het is
ronduit jammer dat buitenstaanders hiervan niet op de
hoogte zijn en hier dus ook niet aanwezig zijn.

Public relations is belangrijk!
Sinds jaren ben ik al bezig om onze activiteiten van de
fotoclub ‘agressief’ onder de aandacht te brengen van
de redacties van onze plaatselijke kranten.
Ook de laatste keer heb ik weer veel reclame gemaakt
middels een vooraankondiging in de krant en ook dit
jaar kreeg ik weer een journalist op bezoek.
Het interessante gesprek over allerlei fotografische
onderwerpen, maar vooral specifiek over de AV-hobby,
de inhoud van AV-shows, de AV-programma’s
waarmee we onze showsmaken en de vele toepassin-
gen kwamen bij elkaar in een geïllustreerd artikel ter
grootte van een halve pagina!

Dientengevolge kwamen er weer nieuwe geïnteres-
seerden naar onze voorstelling ‘AV-Fotofascinatie’
in de Ulrichskirche. �



Pagina 7 NVBG nieuws - februari 2023

Het kan zijn dat een lokaal gevestigde vereniging met
regelmatig terugkerende activiteiten iets makkelijker
gehoor vindt bij een krantenredactie, maar ik vermoed
dat uitgevers van regionale en zelfs landelijke kranten
tegenwoordig ook blij zijn met informatieve bijdragen
over privé-hobby’s waarmee ze hun pagina’s kunnen
vullen. Een poging daartoe is zeker de moeite waard.

Inspiratie
Juist deze openbare AV-evenementenmet externe
gasten motiveren de AV-makers om telkens weer
nieuwe verhalen te bedenken en die om te zetten in
aansprekende AV-shows.
Het zijn toch de ‘kersen op de taart’ als na afloop van een
AV-evenement de nieuwsgierige bezoekers je het hemd
van je lijf vragen hoe je dit en dat gemaakt hebt en vol
lof zijn over het getoonde resultaat?
Last but not least, ja, er komen ook nieuwe leden voort
uit deze bijeenkomsten! Daarnaast is het ook leuk om
zelf mee te doen aan AV-wedstrijden en je AV-shows te
laten bespreken in een regionale groep.
Als die besprekingen constructief van aard zijn en hout
snijden, doe je zelf ook weer inspiratie op en krijg je
nieuwe hobby-impulsen.
In de regel lukt dat bij onze Fotofreunde Altbach heel
goed, zowel bij de besprekingen van foto’s als bij de
discussies over de AV-shows.

Plannen
Samenvattend ben ik blij en tevredenmet de activi-
teiten die verbondenwaren aan ons 20-jarig jubileum,
dat wemoesten uitstellen tot onze 22e verjaardag.

Voor het volgend jaar is weer een foto-expositie gepland
in het gemeentehuis met het onderwerp "Perspectief".
Niet-AV-makers tonen daar weer hun kunnen.
De AV-makers rekenenweer op een groter en nóg
enthousiaster publiek bij de twee te organiseren AV-
optredens, in de open lucht in de zomer en in de kerk in
de herfst.⬛

Naschrift JR
Toen ik het bovenstaande artikel las als ‘correctielezer’
van het AV-DialogMagazine, had het bestuur van de
NVBG kort ervoor de laatste hand gelegd aan het
beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’

Manfred Hirt slaat de spijker op zijn kop!
Wij AV-hobbyisten moeten véél meer aan de weg
timmerenmet onze prachtige hobby.
Dat kan op allerlei manieren zoals Manfred beschrijft.
Via de pers, via mond-tot-mond reclame en vooral door
‘openbare’ voorstellingen waar onze AV’s worden
vertoond.

Een aantal van zijn praktijkvoorbeelden zijn
opgenomen in het beleidsplan dat het NVBG bestuur ter
bespreking voorlegt aan de leden op 11 februari a.s.

Denkmee, praat mee en vooral: Doe mee!
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Verslag van de

Na twee jaren zonder studiedag kon AV-Groep 1592
eindelijk weer eens de deuren van De Boodschap in
Rijen open zetten.
Dat de mensen er zin in haddenwas duidelijk, de
eersten kwamen al rond 9:30 binnen lopen.
Lekker vroeg want danwas er nog tijd voor een kopje
koffie. Helaas, de koffie was op en een nieuwe voorraad
moest nog gekocht worden.
Maar goed, een kop thee of een glas warme chocomel
waren redelijke vervangers.

Na het nuttigen van deze opkikkertjes en alle persoon-
lijke begroetingen begonnen de 70 gasten in de richting
van de zaal te lopen.
Hierdoor kon Piet Huygens de bijeenkomst dan ook
precies om 10:30 openenmet een welkom aan de aan-
wezigen enmet een hartelijke dank aan de sponsoren
AV-Stumpfl, SOWISAN en de NVBG.

Daarna was het woord aan de twee besprekers van de
dagWim Jenniskens en Remy van Looveren. In dit
openingswoord moest Remy toch nog wel even testen
of de mensen die hij als Antwerpenaar/Vlaming moest
toespreken ook een dialect van het Nederlands machtig
waren. Gelukkig was dit zo en kon hij de eerste serie van
de dag aankondigen.
Na elke vertoonde serie vertelde één van de besprekers
over zijn op- en aanmerkingen bij die serie.

Regelmatig gehoorde adviezen en
opmerkingenwaren:

• Waar zit het verhaal?
• Houd horizonnen op gelijke hoogte.
• Een anticlimax aan het eind is prachtig.
• Zorg voor een juiste grammatica en spelling.
• Mooie serie, maar te lang.
• De muziek mag beter bij het onderwerp aansluiten.
• Prachtige zelf geschreven tekst.
• Veel herhalingen van beelden.
• Gebruik als het kan live geluiden in de serie.
• Allemaal gelijke overvloeiingen geeft een saai beeld.
• Let op de synchronisatie tussen wat getoond wordt en het geluid.

Lees verder op de volgende pagina �
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Een vraag die de besprekers regelmatig aan de zaal
stelden was:
• Wat zorgt er nu voor dat je aandacht gedurende de

hele serie wordt vastgehouden?
• Was het het onderwerp dat zo boeide?
• Was het het heel licht bewegen van de beelden?
• Was het de muziek of de gebruikte stemmen?

Dit mysterie werd niet opgelost en blijft dus staan voor
de volgende editie.
Eén ding was wel duidelijk, de ene serie boeide inder-
daad van begin tot eind en de andere niet.

De dag werd afgesloten met de serie Flowers in the
Darkness van André Hartensveld.
Deze serie is speciaal door hem gemaakt als herinnering
aan zijn onlangs overleden vrouw Co.
Na deze laatste beelden sloot Piet Huijgens de dag af met
een dankwoord aan alle leden die met deze dag gehol-
pen hadden enmet de hoop iedereen weer te zien op de
volgende studiedag op 20 januari 2024.
Hierna verliet het internationale gezelschap (het leek
overigens wel op een Noord-Zuid ontmoeting) de zaal
voor een praatje en een drankje waarna tevreden
huiswaarts gekeerd werd.

Auteur: Renko Kuiper



Een steen in de vijver....
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Audio VisueelVoorjaarsfestival
Het AudioVisule Voorjaarsfestival in het grensgebied tussen
Arnhem (NL), Nijmegen (NL) en Essen (D) is intussen een vast
onderdeel geworden op de AV-agenda van de vele trouwe
inzenders en bezoekers.

Grenzeloos
Het festival is multimediaal en multinationaal.
De organisatie is in handen van AV-groep Nijmegen, NVBG-
regio Arnhem en AV-Kreis Essen. Voor het publiek hopen
we vooral op veel bezoekers uit de hele grensregio.
Maar ook iedereen van (ver) daarbuiten is van harte welkom.

Op zaterdag 11 maart zal het weer worden gehouden in

TheaterzaalDe Klif
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen (wijk Oosterhout)
Aanvang om 10:30 - afsluiting rond 16:30 uur.

advertentie

https://www.avstumpflnl.com


Auteur: Jaap Postma

https://www.deepl.com/translator
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Het Moiré-effect
Sommige AV-makers gebruiken niet alleen kleuren-
materiaal, maar soms zie je ook mooie series in zwart-
wit voorbijkomen. Maar op een groot scherm zie je niet
altijd het gewenste resultaat, maar vliegen de lijnen
over en weer of er ontstaan vervelende kringen.
Dat effect dat vooral bij zwartwit voorkomt, maar ook
bij kleuren te zien kan zijn, noemen we het moiré-ef-
fect. Wat is dat en hoe kunnen we dat oplossen? Dit is
de vraag die vaak gesteld wordt.
Wij zochten dat nog een keer uit en voor degenen die
dat willen weten, vertellen we ook oplossingen.

Wikipedia vertelt ons het volgende:
Een moirépatroon is een interferentiepatroon dat
ontstaat als twee sets met lijnen over elkaar heen
worden gelegd onder een iets verschillende hoek, of
als zij een verschillende lijnafstand hebben.
De term komt van het Franse moiré, oorspronkelijk een
soort zijde, maar tegenwoordig ook wel van katoen of
kunstzijde, met een waterachtig uiterlijk.

Moirépatronen kunnen ontstaan als meerdere gelijk-
soortige patronen op elkaar geprojecteerd worden.
Bijvoorbeeld als twee dunne stoffen, zoals zijde of
vitrage, over elkaar heen worden gelegd.
Maar ook als een reeds gerasterde (kranten)foto nog-
maals afgedrukt wordt en daarmee opnieuw gerasterd,
Of als lijnen op papier of op een computerscherm
worden getekend.
Doordat de lijnen of punten van de twee rasters op
sommige plaatsen naast elkaar staan, op andere
plaatsen over elkaar heen vallen, ontstaat een patroon
van lichte en donkere banden, die boven op de onder-
liggende lijnen geprojecteerd lijken.
Complexere moiré-patronen ontstaan als de lijnen
gebogen zijn, of niet volledig parallel.
Moirépatronen worden gebruikt in zgn, Op-art.
(De term is een afkorting van het Engelse begrip optical art.

Op-art speelt een spel met verschillende optische illusies)

Moirépatronen komen vaak voor als ongewenste
neveneffecten van digitale beelden. Zo kan een moiré-
patroon optreden als de horizontale streepjes van een
overhemd van een presentator op de televisie inter-
fereren met de lijnen van de tv.

Het moiré-effect is een speciaal geval van aliasing, dat
ontstaat doordat er te weinig samples genomen worden
van een fijn patroon.

Kun je het effect aanpakken?
Dat kan zo valt te lezen op de site van grobet.be, vooral
door het juiste materiaal te kiezen.
Er bestaan speciale anti-aliasing filters die op de camera
worden geplaatst om het moiré-effect te verminderen.
Het beeld wordt door zulke filters weliswaar iets
minder scherp, maar het zal geen moiré bevatten.
Bepaalde camera’s zijn zo ontworpen dat ze moiré
vermijden en toch scherpe beelden kunnen afleveren.
Al zal het niet in álle omstandigheden mogelijk zijn,
soms is moiré helaas onvermijdelijk.
Dat is jammer, maar er zijn nog verschillende manieren
om het effect minder zichtbaar te maken:

• Hou je camera onder een andere hoek:
het moirépatroon is afhankelijk van de hoek
tussen de twee overlappende patronen.
Je camera een klein beetje draaien kan een
minder storendmoiré-effect opleveren.
Ook de camera naar links, rechts, onder of
boven bewegen kan helpen.

• Stel niet helemaal scherp: veel details in fijne
patronen, dit verergert het moiré-effect.
Door het scherpstelpunt aan te passen kun je
proberen het moiré te vermijden.

• Experimenteer met verschillende objectieven
en brandpuntsafstanden.

• Wil je van een beeldscherm fotograferen?
Speel danmet de sluitertijd.

• Verwijder moiré met software: er bestaan
plug-ins voor onder meer Photoshop om
het moiré effect weg te werken.

Ik hoop dat de lezer hier wat aan heeft om het effect
zoveel mogelijk te verbannen uit (zwart-wit) AV’s.
Auteur: RuudMulder

https://www.grobet.be/nl/blog/wat-is-het-moire-effect-en-hoe-vermijd-je-het


Een steen in de vijver....
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REGIO
NIEUWS

Op 14 januari was het zover. AV-groep NOORD kwam
voor het eerst bij elkaar in Oosterwolde.
De groep is gestart met 14 leden, een mooi aantal.

Jan Roeleveld, de nieuwe voorzitter van de NVBG, was
speciaal uit Houten gekomen om ons te feliciteren met
de oprichting van deze nieuwe AV-groep.

De plaatswaar ikwoon...
We hadden afgesproken dat ieder lid een AV van ca. 3
minuten zou maken met als thema : “de plaats waar ik
woon”. Dat was ook gelukt. We hebben genoten van
een bijzonder afwisselend programma.

Het leek wel een toeristische promotiedag, zoveel leuke
plekjes hebben we ontdekt in ons „hoge“ Noorden.
De kleine dorpen (soms met vergelijkingen van vroeger
met nu), de grote stad, de mooie natuur, festiviteiten.
Zelfs het openbaar vervoer was vastgelegd.

We gingen naarWinschoten , Zuidhorn, Leek,
Witteveen, Ijlst, Elshof (zelfs 2x), Assen, Spijkenisse
(een vorige woonplaats), Feanwâlden en Leeuwarden.

Wat kun je toch op veel verschillende manieren het
thema uitbeelden. En er ontstond ook meteen een
mooie discussie. We spraken af dat een stevige maar
altijd constructieve discussie ieders voorkeur heeft.
De opmerking dat het een leuke serie is horen we al
genoeg. Maar echte kritiek!!!

Er werden meteen al wat onderwerpen aangestipt.
• Panoramabeelden kwamen ‘schokkend’ over.
• Tekst krijgt meer kracht als de maker het zelf
heeft ingesproken.

• Tegenwoordig is een tekst makenmet chatGPT
ookmogelijk en uitzonderlijk van kwaliteit.
Maar…….. ?? Wellicht als hulpmiddel??

• GebruikMP4 als video formaat.�

AV-groep Noord
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• Als tekst door het beeld scrolt, let er dan op dat
het in het tempo gebeurt voor iemand die de
tekst nog nooit gelezen heeft.

• Een stukje Friese tekst was niet ondertiteld,
dat was in dit geval helemaal niet storend.

• Let op het niveau van de muziek ten opzichte
van de tekst en let op de “bassen”.

• Er is wat discussie over het gebruik van
filmfragmenten.

• Gebruik bij variatie in beelden ook variatie in
de muziek, dus niet “zomaar” eenmuziekje
achter een AV zetten.

Naar aanleiding van een vraag over het geluid van
een “krassende” LP (oude langspeelplaat) werd
aandacht gevraagd voor de Geluidenservice van de
NVBG. Stuur een vraag naar NicoWarnaar en hij
heeft vast wel een antwoord!!

2 deelnemers presenteerden hun eerste AV.
Dat toont lef! We kunnen veel van elkaar leren, en zo
gebeurt dat ook.

Muzikale verrassing
In de evaluatie werd voorgesteld om een volgende keer
iedereen een aantal muziekstukken te geven met de
vraag om er met eigen beelden een AV bij te maken.
Hoe verrassend kan dat worden.!

Jaap Postma gaat er voor zorgen dat de AV-groep
Noord te vinden is op de website van de NVBG.

Noorderling?
Zijn er nog AV liefhebbers die in het noorden van het
land wonen en ook willen meedoen met de groep….?
Welkom! Meld je aan bij Jaap Postma.

We komen weer bij elkaar op de volgende data:
• 18 maart,
• 7 oktober
• 2 december.
•

Telkens van 10:00 tot 16:00 uur in activiteiten-
centrumDeMiente te Oosterwolde (frl) ⬛

Verslag: Hannie Lodder.

Gezamenlijk lunchen hoort er ook bij, gezellig!

mailto:jaappostma@gmail.com
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REGIO
NIEUWS

Op 9 januari 2023 hadden we de eerste
bijeenkomst van 2023 en trokken de negen
groepsleden weer flink van leer.

Niet minder dan 8 nieuwe series waren aan-
gemeld en ook nog een remake.
Maar dat neemt niet weg dat aan alle series
voldoende aandacht werd geschonken,
waarbij ook gekeken wordt of de series al
dan niet ‘festivalwaardig’ zijn.

Na het bekende openingspraatje vanMarcel kwam de
serie ‘Beuk’ van Ger Sauer op het doek.
Door, hoe kan het ook met deze enthousiaste groep,
gebrek aan tijd bleef deze serie in de vorige bijeenkomst
op de plank liggen.
De titel lag wel voor de hand want Ger had een
doorgezaagde 170 jaar oude beuk gefotografeerd en liet
daarvan abstracte beelden zien. De serie duurde 2:25”
en PaulWerner met LastWords was de muzikale
ondersteuning.

In december van het afgelopen jaar hadden we een
korte vorstperiode enAndré Hartensveld had dat aan-
gegrepen voor zijn 2:30” durende serie ‘Winter Leaves’.
De serie met muziek van Justus Rumenapp met het
nummer Nebula toonde ons verdorde bladeren met
rijp. De opnamen zijn gemaakt in Co’s tuin, zoals dat
door André liefdevol wordt genoemd. Bij de montage
heeft de auteur gebruik gemaakt van de nieuwste
versie van PTE (versie 11) waar vooral de nieuwe
titelgenerator opviel. In de productie is gebruik
gemaakt van een kader en dat was beslist niet storend.
Het accent van de beelden lag duidelijk in het centrum.
De beelden waren stuk voor stuk mooi belicht.
André heeft hier en daar wel iets kleur verminderd. �

AV-groepWestland

Verslag: RuudMulder
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Voor zijn productie ‘Ripples in the Sand’ heeftHenk
van Uffelen het strand opgezocht. Een serie van 3:06”
met bizarre effecten van strand (zand) sculpturen.
De muzikale begeleiding van Hans Zimmer met het
gelijknamige nummer als de titel van de serie maakte
het heel bijzonder. Binnen de av-wereld wordt de
muziek van Hans Zimmer veel gebruikt. Was er dan
helemaal geen kritiek. Jawel, een klein puntje. Er was
kleurverschil in de beelden van droog en nat zand.
Misschien om daar nog wat aandacht aan te geven.

Kees Olierookwas de volgende met zijn serie
‘Dierenduo’s’. Als toelichting gaf Kees aan dat dieren
ook graag samen zijn. En hij heeft het bewezen.
De meeste van de dieren zijn gefotografeerd in een
dierentuin. De serie was verrassend en mag geschaard
worden onder een technisch hoogstandje.
Het geheel monteren in m-objects was nog een hele
onderneming. Ieder duo van dieren kwam in beeld
vanuit de ogen. Dat zagen we en van daaruit werd het
beeld groter en groter totdat de dierenduo’s geheel in
beeld waren. In een korte toelichting liet Kees zien hoe
hij e.e.a. had opgebouwd.
Ook was hij 6 weken op zoek naar de juiste muziek.
De keuze viel uiteindelijk op Simple Assembly, een
goede keuze met een heerlijke up-tempo.

Dat Ton Peter van Nieuwkerk alles weet van het
invriezen van bloemen bewees hij met zijn serie
‘Reflections in ice’.
Tijdens de coronaperiode is hij begonnen met het
invriezen van bloemen en produceerde daarover een
2:17” durende serie op muziek van Angelo Badalamenti
met Twin Peaks Theme.
De ene na de andere ingevroren dahlia passeerde in
mooie overvloeiers waardoor ook mooie derde beelden
ontstonden. Wel kreeg Ton Peter het advies om de
fade-out van de muziek nog wat aan te passen en
bovenal het natuurlijke einde van de muziek te
gebruiken.

Ton Peter vertelde tot slot dat de beelden in werkelijk-
heid nog mooier zijn dan op de foto’s en dat geeft te
denken hoe mooi de werkelijkheid is als de beelden op
het doek al zo prachtig waren.�
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Ger Sauer heeft inmiddels veel FIAP-acceptaties
binnengehaald en het A-FIAP aangevraagd, hij verraste
de aanwezigen met alweer een prachtige serie en een
goede muziekkeuze.
Deze serie duurde ‘slechts’ 2:27” met muziek van James
Newton en had als titel ‘Paradise Cave’.
Ger fotografeerde in deze kloof de enorme calcietstruc-
turen. De kloof is bekend onder de naam Thien Duong
en gelegen in het Phong Nha-Kẻ Bàng National Park in
Vietnam en 31 km lang. De hoogte was 4 tot 5 meter en
het gesteente bestond uit warme en koude tinten.
Ook was alles fraai uitgelicht. Zoals genoemdwas de
serie kort maar krachtig, en het dringende advies aan
Ger was om er niets meer aan te veranderen.

Vooraf had Johan Rimmelzwaan al gezegd dat hij
nog niet tevreden was met zijn serie over de laatste
boer in Den Haag, maar hij wilde hem toch graag in
de groep bespreken, en dat was geen enkel probleem.
Maar de techniek liet hem in de steek.
Johan had het bestandsformaat 2000 x 1334px
gehanteerd en daar-door vielen bij de vertoning de
teksten weg. Dat was jammer, maar de serie wordt
op de plank gelegd voor de volgende bijeenkomst en
zo kan Johan er nog aan sleutelen.
Wel werd zijn remake van IJsland vertoond.

Less is More
Naast André Hartensveld en Ger Sauer heeft ook
Marcel Batist vele FIAP-acceptaties op zijn naam staan.
Maar dat weerhoud hem niet om steeds weer nieuwe
fraaie series te laten zien. Het advies vanMarcel is,
zeker voor de minder begaafden, zoals uw verslaggever,
om eerst het fotowerk op orde te hebben en via de
‘lichtbak’ de volgorde van de beelden te bepalen., ook al
moeten er daardoor fraaie beelden verdwijnen….
‘Less is more’ luidt dan ook zijn advies.
Met zijn serie ‘Landschap illusie’ neemt Marcel ons mee
naar een creatie van een illusie van landschappen die
we nooit zullen zien. Het is de draai die de fotograaf
heeft gegeven aan de onstuitbare behoefte die bij velen
leeft aan een maakbare wereld. De muziek bestaat zoals
gewoonlijk bij Marcel uit meerdere stukken.
Hij gebruikte delen van Landscape atmosphere van
Adam Sporka, If mountains could sing van Celestol
Aeron en The shaping of a newworld van Jason Hayes.
Deze mooie serie duurde 3:15”.

De derde en laatste serie van Ger Sauer op deze boeien-
de avond was ‘Misty Morning’. Zoals de titel al zegt ging
het hier om de ochtendnevel in combinatie met zwart-
witbeelden. Jammer was dat op een tweetal op zich
sfeervolle beelden het z.g. moiré-effect zichtbaar was.
De muziek was van Hans Zimmer en duurde 2:13”.

Tot slot werd de remake van Hoppa! van RuudMulder
vertoond en werd uiteindelijk om 0:14” het licht van de
beamer gedoofd.⬛
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REGIO
NIEUWS

Slechts 7 van de 11 leden van de groep waren op zaterdag 28 januari naar Rozenburg-ZH getogen om een aantal
nieuwe series en twee remakes te bespreken. En omdat de groep niet compleet was, is het maken van een groepsfoto
uitgesteld. Ondanks het lage aantal bezoekers bleek de animo voor de discussies over het vertoonde groot.
Jaap van Pelt liet een remake zien van zijn serie ‘Hellevoetsluis” en RuudMulder van ‘Hoppa!’, maar remakes zullen
wij hier verder niet bespreken.

Als eerste werd de nieuwe serie van Giel Rombout
besproken. De serie met als titel ‘Ontdek Terschelling’
zette ons op verschillende gedachten. Een mediatieve
serie met het landschap van het eiland, de stranden,
maar ook de keerzijde van de medaille, n.l. het afval
wat de mens achterliet. In de serie had Giel ook
gescande dia’s gebruikt. Daar is niets mis mee, maar pak
ze wel nog even aan in de nabewerking, zoals kleurcor-
recties. Giel was er helaas zelf niet om het commentaar
op zijn serie in ontvangst te nemen. De duur was 3:05”
en de muziek van Reiki met The Loving touch en Eric
Matyas met Flurries.

Adri van Oudenaarden heeft tweemaal een bezoek
gebracht aan New York. Hij bracht met zijn serie ‘New
York State of Mind’ met de gelijknamige muziek van
Billy Joël de hectiek van deze Amerikaanse metropool
in beeld en besteedde ook aandacht aan het drama van
11 september 2001. Het was de eerste serie van Adri
waarin hij gebruik maakte van een vocaal nummer.
En dat smaakt naar meer. Saillant detail is dat het num-
mer was geschreven in het vliegtuig nadat het nieuws
over het drama bekend werd. Kritiek op de serie die
bestond uit beelden van architectuur, de mensenmassa
en het jachtige leven in de stad. Maar ook de stilte die
paste bij Ground Zero. 5:30” duurde de serie, maar had
volgens uw verslaggever best langer mogen duren.

De groep van AV-Rotterdam bestaat voor het grootste
deel uit gebruikers van het AV-programma PTE .
Je zou het bijna een gebruikersgroep kunnen noemen,
maar natuurlijk zijn mensen die andere AV-software
gebruiken ook van harte welkom!

AV-groep Rotterdam
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Maar omdat PTE de hoofdtoon is en er een nieuwe
versie (11) is uitgekomen, heeft André Hartensveld
een demo gepresenteerd van de mogelijkheden van
deze upgrade, waaronder ook de titelgenerator en het
gebruik van filters. De demo werd alleen onderbroken
voor de gezamenlijke lunch.

In het middaggedeelte was het uiteraard weer tijd voor
de nog 6 resterende nieuwe series. De tweede serie van
vandaag van Giel Rombout had als titel ‘Het land van
morgen’ meegekregen. Het was een typische Rombout-
productie, waarin vervreemde beelden centraal
stonden en ook door het abstract maken werd er nog
een extra dimensie aan toegevoegd. Ook hier werd
teruggegrepen op de muziek van Eric Matyas met het
nummer ‘Strange Nature’. De serie heeft een duur van
2:33”. En wat bracht het land van morgen? Een wereld
van veranderingen of een onbekende toekomst.

Een serie die veel waardering opriep was ‘Winterkou’
van Gert de Graaf. Deze natuurfotograaf, die het kleine
natuurgebiedje ‘de landtong’ als geen ander kent, was er
weer in geslaagd om een prachtige serie neer te zetten,
waarbij men het in de zaal ook bijna ‘letterlijk koud’
kreeg te verwerken.

In 4:54” liet Gert ons de barre weersomstandigheden
mee beleven. De aanwezige Schotse hooglanders,
gingen rustig hun gang. Zij waren goedgemutst en
gekleed tegen de omstandigheden. De beelden van het
sneeuwlandschap en details in het ijs werden door Gert
‘geschoten’ deels liggend op zijn buik in de sneeuwmet
een 300mm objectief.

In Peru ligt het Titicacameer op 3820 meter hoogte.
Het is het grootste meer ter wereld, en wordt door
maar liefst 25 rivieren gevoed.
Dat was niet alleen een van de reisdoelen van Joop
Ketting, maar ook de titel van zijn 3:10” durende serie
met muziek van Camino met Salmo 134.
Ons werden kleurrijke beelden van landschappen en
portretten voorgeschoteld.
Veel beelden, mooie bijpassende muziek, maar er was
wel behoefte aan meer informatie.…
Een voice-over zou hier wonderen kunnen doen. �
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‘Winter Leaves’ is een serie vanAndré Hartensveld.
Sinds het overlijden van zijn vrouw heeft André met
zijn series ‘Flowers in the darknes’ en nu met deze serie
een tweetal sfeervolle, maar ook emotionele series
afgeleverd. De duur van 2:30” en daarmee niet te lang
of te kort en de muziek van Justus Rumenapp met
‘Nebula’ maken het plaatje of liever gezegd de serie
compleet. Wat op viel is dat André consequent in de
serie heeft vastgehouden aan een dun wit kader.
Hierdoor komen de uitstekend bewerkte beelden nog
beter tot hun recht. Ingetogen kleuren en iets gecorri-
geerde verzadiging maakten de serie uitstekend.
Een hele stemmingsvolle serie die maar twee woorden
commentaar kregen: ‘heel mooi’. En dat was meer dan
terecht.

Er was nog een toetje in de vorm van een tweede serie
vanAdrie van Oudenaarden. Voor € 5,-- kocht hij in
Portugal een kaartje voor een beeldentuin, waar vooral
Boedha’s en beeelden uit Afrika stonden opgesteld.
Tussen de bomen door had de maker alleen belangstel-
ling voor de Afrikaanse beelden en zijn serie kreeg dan
ook de titel ‘African Art’ mee.
Er werd wel een discussie uitgelokt over het fotogra-
feren van andermans werk. Bij muurschilderingen
komt er nogal wat commentaar en bij beelden of
architectuur komt dat nauwelijks aan de orde.
Maar los hiervan is Adri er in geslaagd om tot iets moois
en aanvaardbaars te komen.Wel waren er nog wat
technische adviezen, maar Adri gaat eerst versie 11 van
PTE downloaden en dan gaat hij sleutelen. Wat ons
betreft kan hij de duur van 3:27” en de muziek van
Vangelis met To The UnknownMan ongemoeid laten.

Met de mededeling dat er weer enkele festivals
aankomen en dat de eerstvolgende groepsbijeenkomst
op 25 maart a.s. is, werd deze AV-dag afgesloten.⬛

Auteur: RuudMulder

AV-agenda

• 11 maart Internationaal AV-Voorjaarsfestival

• 18 maart Landelijke dag AudioVisueel Fotobond

• 22 april Nationale AV-wedstrijd

Theaterzaal De Klif - Nijmegen (Oosterhout)

"de Vierstee" - Nachtegaallaan 30 Maartensdijk

De Theaterkerk - Markt 5 Bemmel
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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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