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Ofschoon het bestuur in de maand februari niet in een
bestuursvergadering bijeen is geweest, zijn er toch wel
weer de nodige zaken te melden vanaf de bestuurstafel.
Vrijwel dagelijks is er via de mail en de telefoon contact
met elkaar en wordt er overleg gepleegd.

Op 11 februari vond de Algemene Ledenvergadering
plaats in de Veluwehal in Barneveld. U leest daarover
meer in deze Nieuwsbrief. Opvallend was dat alle aan-
wezigen voor de reguliere vergadering óók deelnamen
aan het georganiseerdeWorldcafé.

Tijdens de ochtendbijeenkomst kreeg ik uit handen van
mijn vriend en voorganger Henk Tulp, die een aantal
maanden als voorzitter ad interim fungeerde, de voor-
zittershamer overhandigd.
Vanaf nu kunnenwe dus letterlijk op elk genomen
bestuursbesluit ‘een klap geven’. Reken er maar vast op
dat er in de aankomende tijd flink wat ‘klappen gaan
vallen’…

Het was tevens een grote eer omHenk Tulp de ‘NVBG
speld van verdienste’ te mogen uitreiken voor zijn inzet
en promotionele activiteiten voor de mooiste hobby die
er bestaat en dat gedurende vele tientallen jaren.

HetWorldcafé, dat in de middag op het programma
stond, leverde in een drietal discussie etappes een
enorme hoeveelheid ideeën, tips en wensen op.
Ook daarover later meer in deze Nieuwsbrief.
Het bestuur gaat alle inbreng van de aanwezigen bij het
Worldcafé nu verwerken in een tweede versie van het
beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’.

Van de voorzitter
De bedoeling is dat het bestuur de definitieve versie van
dit beleidsplan aan u kan voorleggen tijdens een extra
ALV op 22 april in Bemmel, voorafgaand aan de
Nationale AV-Wedstrijd.
Ook de voorbereidingen voor dat jaarlijkse hoogtepunt
vorderen gestaag. De organisatiecommissie meldde in
de laatste NVBGNieuwsflits dat er bijna 30 inzendingen
zijn binnen gekomen. De ervaring leert dat er in de laat-
ste weken nog de nodige bij gaan komen. Daarna gaat de
selectiecommissie aan het werk enwordt bepaald welke
AV-shows op het programma komen te staan.

En daarna is de publieksjury aan de beurt om de AV-
shows te beoordelen. Deze nieuwewerkwijze wordt
voor het eerst toegepast en we zijn benieuwdwat de
ervaringen zijn. U komt toch ook naar Bemmel?
En neem gerust iemandmee! Het bestuur heeft besloten
om dit jaar geen entree te heffen van niet-leden om
méér mensen in aanraking te brengenmet de mooiste
hobby die er bestaat. De theaterkerk in Bemmel heeft
genoeg stoelen op de tribune om iedereen eenmooie
plek met goed zicht te geven.

Eén van de reeds uitgevoerde plannen uit het beleids-
plan is de lancering van een eigen Facebook pagina.
Daar worden allerlei interessante mededelingen gedaan
en audiovisuele evenementen aangekondigd.
Binnen 14 dagen had onze NVBG Facebook pagina al
bijna 50 volgers! Het bestuur gaat deze pagina actief
promoten als er ook AV-shows en andere aantrekkelijke
inhoud op staan. Heeft u zelf een Facebook account?
Meld u dan aan als volger! En nodig ook anderen uit,
want hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Jan Roeleveld, voorzitter
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Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering NVBG
gehouden op zaterdag 11 februari 2023.

Tussen 9:45 en 10:15 uur verzamelden zich een ruime 20
leden van de NVBG in de bar van de Veluwehal in Bar-
neveld voor een kopje koffie, al dan niet na een (lange) reis
per auto of trein. Het waren veelal ‘bekende gezichten’ die
elk jaar blijk geven van hun betrokkenheid bij het reilen en
zeilen van de NVBG.

Rond 10:30 uur verplaatste het gezelschap zich naar één van de ruime bovenzalen voor de te houden ALV 2023.
Na de opening en een woord van welkomwerd de agenda vastgesteld na direct al een wijziging in de volgorde van
de te behandelen punten. Het punt ‘bestuurssamenstelling 2023’ werd naar voren gehaald omdat de voorzitter,

weliswaar al 3 maanden in functie, zich nog niet volledig ‘operationeel’
achtte zolang hij van zijn voorganger de voorzittershamer nog niet had
ontvangen. ‘De manmet de hamer’ in de persoon van Henk Tulp, als
voorzitter ad interim in de periode medio 2021 tot september 2022,
kwam naar voren en overhandigde de hamer aan de nieuwe voorzitter.
Van de gelegenheid werd tegelijk gebruik gemaakt om officieel afscheid
van Henk te nemen als NVBG bestuurslid. De voorzitter memoreerde in

een persoonlijk aan Henk gericht dankwoord dat zij elkaar al meer
dan 40 jaar kenden en inmiddels ‘goede vrienden’ waren geworden.
Daarnaast ook een aantal jaren concurrenten van twee rivaliserende
merken AV-software. Dat ging altijd op een vriendelijke manier en in
goede harmonie.
In 2012 bestond er, zo bleek, óók al ‘nepnieuws’, want toen werd een
fusie aangekondigd tussen de merken AV-software die beiden
vertegenwoordigden. Vele hobbyisten trapten er in en hadden het pas
door toen bleek dat het fusiemoment, eerste Paasdag, op 1 april bleek
te vallen…!
Bijzonder was de ‘toevallige’ ontmoeting tussen Henk en Jan bij
Wallstreet in New York. “Denk je eens even zonder concurrent op stap te zijn… ga je ver weg en dan…!”
Jan Roeleveld memoreerde voorts de enorme inzet die Henk Tulp heeft getoond bij het promoten van de AV-hobby.
Niet alleen als NVBG bestuurslid in de rollen van secretaris en voorzitter a.i. maar vooral ook als jurylid en commen-

tator bij vele nationale en internationale AV-festivals.
Henk verzorgde ook talloze workshops en demonstreerde
meerdere malen in het fotopaviljoen van de Vakantie-
beurs hoe om te gaan met fotograferen op reis.
Het was dan ook volledig terecht dat Henk de ‘NVBG
Speld van verdienste’ kreeg uitgereikt namens het NVBG
bestuur. Die ging vergezeld van een flinke bos bloemen
voor zijn vrouw Elly die vaak alleen was omdat Henk
weer eens op pad was om de AV-hobby te promoten.
Eveneens werd onder het agendapunt ‘bestuurssamen-

stelling’ de afwezigheid gemeld van onze penningmeester Hannie Lodder die thuis met Covid klachten op bed lag.
Verder was het bestuur, naast de voorzitter, compleet met Jan Bras, Renko Kuiper en NicoWarnaar.�

Algemene Ledenvergadering 2023
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Vervolgenswerd de agenda in een vlot tempo afgewerkt.
De bekende aandachtspunten, zowel van financiële aard als inhoudelijk van aard passeerden de revue.
De begroting voor 2023 leverde een korte discussie op, maar werd ongewijzigd vastgesteld. De financiële commissie
bracht verslag uit van de gehouden controle en gaf schriftelijk een aantal adviezen mee voor de penningmeester.

De contributie blijft, ook voor 2024, ongewijzigd.
Tijdens de rondvraag kwamen een aantal punten naar
voren die raakvlakken hadden met het in de middag op
het programma staandeWorldcafé.
Het was precies 12:00 uur toen de lunch-pauze begon en
men zich tegoed kon doen aan broodjes kaas, ham en
kroket, als ook melk en karnemelk.
Tevens een mooi moment om nieuwe contacten te leggen
en bestaande te verstevigen.⬛

Verslag: Jan Roeleveld
Foto’s: NicoWarnaar - Jaap Postma.
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Beknopt verslag van zaterdag 11 februari 2023

Het NVBG bestuur verstuurde op 1 februari, middels een NVBG Nieuwsflits,
het in concept opgestelde beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’ naar alle
leden. De inhoud van het beleidsplan viel in twee delen uiteen. Ten eerste
werd gereageerd op de inbreng van een 11-tal leden dat de moeite genomen
had om de in oktober 2022 gestelde vraag “Wat zou u willen van de NVBG?”
te beantwoorden. Ten tweede presenteerde het bestuur ook zélf een aantal
plannen en beleidsvoornemens om de NVBG, na een periode van lockdowns
en afgelaste activiteiten ten gevolge van Covid-19, weer nieuwe impulsen te
geven als vereniging van en voor AV-hobbyisten.
Het beleidsplan staat vol ambitieuze plannen en ideeën en heeft de intentie
om het verenigingsleven binnen de NVBG een flinke boost te geven.
Het bestuur ondernam een poging om zo breed mogelijk de discussie met de
leden aan te gaan door een interactief en opiniërend ‘Worldcafé’ te organise-
ren in de middag van de 11e februari. Dat viel nog niet mee. Slechts 21 leden
gaven blijk van hun betrokkenheid en belangstelling bij en voor de plannen
die het bestuur in het beleidsplan naar voren bracht.

Nieuwe, vooral actievere leden zijn noodzakelijk
voor realisering toekomstplannen
Meerdere aanwezigen gaven aan dat de thuisgebleven 200 NVBG leden in elk geval iets unieks gemist hebben en
zichzelf vrijwillig buiten de discussies over de toekomst van de NVBG geplaatst hebben.Weer anderen benadrukten
juist dáárom de noodzaak om vooral actief ontwikkelingen en activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het
uitbreiden van het ledental van de NVBG, aangezien de overgrote meerderheid (90%) van het huidige ledenbestand
niet erg gemotiveerd lijkt te zijn om samen de schouders te zetten onder het revitaliseren van de vereniging.
Er is nieuw en fris bloed nodig!
Die nuchtere en onontkoombare constatering is tevens de zorg van het bestuur om de ambitieuze plannen die in het
beleidsplan staan, in de praktijk vorm te kunnen geven. Het lijkt er op dat 90% van het huidige ledenbestand niet
bereid is om daaraan mee te willen werken en zelfs niet eens mee te willen dénken!
Maar zo snel en makkelijk laat het bestuur haar plannen niet varen. Het bestuur was en is (!) blij met de enthousiaste
en positieve inbreng van de leden die wél deelnamen aan de discussies tijdens hetWorldcafé.
Iedereen was enthousiast over deze unieke vorm van gedachten uitwisseling en vond het verrijkend om samen, in
variërende groepen van 4 of 5 personen, na te denken over de toekomst van de NVBG.�

Worldcafé Beleidsplan
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Het was dan ook een geroezemoes van jewelste
gedurende de 3 sessies van ieder 20 minuten.

5 tafels - 5 onderwerpen.
AlleWorldcafé deelnemers kregen een strookje waarop
3 tafelnummers vermeld stonden.

Per tafel discussieerden (meestal) 4 gasten en 1 vaste
tafelgastheer samen over een aantal door het bestuur
opgestelde stellingen en vragen die gebaseerd waren op
plannen, wensen en ideeën uit het beleidsplan ‘Hoe
verder met de NVBG?’.

Gedurende 20 minuten werden aan 5 tafels de
verschillende discussies gevoerd. Na de eerste 20
minuten volgde een tafelwissel, waarbij groepjes in een
andere samenstelling aan een andere tafel over een
ander onderwerp discussieerden. Na nog eens 20
minuten herhaalde zich dat ritueel. Na 1 uur had
iedereen 3 sessies aan 3 verschillende tafels mee-
gemaakt en open van gedachten gewisseld over een
breed spectrum van onderwerpen.

Er manifesteerde zich gedurende deze 3 sessies een enorme ‘teamspirit’ onder de aanwezigen. En het bleef niet bij
gedachtewisselingen! Alle ingebrachte ideeën, wensen, tips en gedachten werden aan het papieren tafelkleed
toevertrouwd door de vaste tafelgastheer met een stift in de kleur van de tafel.�
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Op zaterdag 22 april organiseert de Nederlandse
Vereniging voor Beeld en Geluid de jaarlijkse ‘Nationale
AV-wedstrijd’. Ook deze keer weer in de bijzonder
fraaie Theaterkerk in Bemmel.
Een gigantisch projectiescherm, een zeer lichtsterke
beamer van hoge kwaliteit en een overweldigende
geluidsinstallatie zorgen voor een audiovisuele
beleving op het hoogste niveau.

De voormalige liturgische ruimte is in 2016 verbouwd
tot een prachtige theaterzaal met een tribune die plaats
biedt aan meer dan 200 bezoekers. Vanaf elke stoel
heeft u een perfect zicht op het groot geprojecteerde
beeld. Voor elke liefhebber van beeld en geluid is de
Nationale AV-wedstrijd een ‘must’ en hét audiovisuele
hoogtepunt van het jaar.
De commissie die de organisatie van de Nationale AV-
wedstrijd verzorgt is druk bezig om alles tot in de punt-
jes voor te bereiden, een intensieve, maar mooie klus
die eindigt in een welverdiend applaus.

Het publiek is de jury!
Voor het eerst bepaalt niet een aangewezen jury, maar
het aanwezige publiek de toe te kennen eerste, tweede
en derde prijs.

De Nationale AV-wedstrijd 2023

De inzendtermijn voor AV-shows is afgelopen 5 maart
gesloten. In totaal zijn er 40 AV-shows ingezonden.
Die kunnen helaas niet allemaal vertoond worden.

Een selectiecommissie, bestaande uit ervaren AV-
makers, gaat alle series bekijken en van een waardering
voorzien. De cumulatieve vertoningstijd van de daaruit
voortkomende ranglijst bepaalt welke AV-shows wel of
niet op het programma kunnen komen te staan.

Per projectieblok wordt een jureringsformulier
uitgereikt dat door het publiek wordt ingevuld.
Naast de eerste, tweede en derde prijs wordt er door de
selectiecommissie een prijs toegekend voor de ‘Beste
audiomontage’ en de ‘Beste AV-fotografie’.�
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Programma van de AV-wedstrijd op 22 april
Vanaf 10:30 uur is de zaal open.

• 11:00 – 11:30 Extra Algemene Ledenvergadering voor leden van de NVBG
• 11:30 – 11:40 Korte pauze
• 11:40 – 11:45 Opening Nationale AV-wedstrijd 2023
• 11:45 – 13:00 1e blok geselecteerde inzendingen.
• 13:00 – 14:00 Lunchpauze
• 14:00 – 15:00 2e blok geselecteerde inzendingen.
• 15:00 – 15:30 Pauze
• 15:30 – 16:30 3e blok geselecteerde inzendingen.
• 16:30 – 17:00 Presentatie van prijswinnende AV-shows uit de 321 Challenge

2018-2022
(Tegelijkertijd worden de stemmen geteld voor de publieksprijzen).

• 17:00 – 17:30 Prijsuitreiking en afsluiting Nationale AV-Wedstrijd.
• v.a. 18:00 uur: NVBG-buffet* in het restaurant van het theater.

* aanmeldingen zijn mogelijk tot één week voor het festival.

Neem introducees mee !!
Eén van de voornemens uit het door het bestuur gepresenteerde beleidsplan ‘Hoe verder met de NVBG?’ is het
vergroten van de naamsbekendheid van de NVBG en méér promotie van de AV-hobby.

Gratis entree voor iedereen
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen entree te heffen voor niet-leden van de NVBG.

U wordt dus van harte uitgenodigd om introducees mee te nemen naar de Nationale AV-wedstrijd
om hen kennis te laten maken met uw hobbypassie.
Dat kunnen al dan niet naaste familieleden zijn, maar ook kennissen, vrienden, buren, leden van uw fotoclub,
collega’s, etc, etc. De theaterkerk biedt met ruim 200 stoelen plek genoeg voor uwmee te nemen introducees
die u een mooie AV-dag kunt bezorgen. En wie weet… worden ze ook ‘besmet’ met het AV-virus…!

mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Het hiernaast staande verzoek kwam per e-mail:

Nu is dat niet een heel eenvoudige opdracht, want er
zijn veel verschillende AV programma’s die mooie
dingen kunnen produceren, ieder op zijn eigen manier.
Maar ik heb niet de beschikking over alle verschillende
pakketten en om alleen over het door mij gebruikte
programma “Wings” te schrijven vind ik te eenzijdig.

Ik heb daarom de koe bij de hoorns gevat en ben op
zoek gegaan naar een andere oplossing, zoals met
Photoshop. Maar ook daarvan zijn bij de leden van de
NVBG verschillende versies in gebruik, nog afgezien
van de vele andere grafische programma’s.
Dan maar eens op internet zoeken, dat is volgens mij
door iedereen te gebruiken.
Zo kwam ik op het spoor van CoolText.com.

En dat is Bingo !
Je kunt er GRATIS online een titel maken in een groot
aantal verschillende stijlen, en daarnaast kun je kiezen
uit maar liefst 1959 lettertypes!
Op de volgende pagina’s ga ik aan de slag om een titel
voor een AV te maken met behulp van deze website.�

“Zou er eens een artikel in de
NVBG Nieuwsbrief kunnen

verschĳnen over het creëren van
titel- en tekstdia’s? Ik zie op

festivals vaak prachtige grafische
afbeeldingen maar heb geen
flauw idee hoe deze worden

geproduceerd.”

Titels voor een AV-showmaken

http://CoolText.com
https://cooltext.com
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Ik begin bij de tab TEXT
- dat kun je ook makkelijk vertalen naar TITEL -
Kies van de voorbeelden iets wat je aanspreekt.
Ik koos hier voor een serie over het voorjaar het model:
‘Saint Patrick’ en type bij het vak -Logo Text- de titel
“Voorjaar in Nederland” in, waarna deze op het scherm
verschijnt.
Het gebruikte lettertype vind ik toch niet mooi dus ik
kies Amaranth uit de uitzonderlijk grote lijst:

Daarna ga ik naar de tab LOGOwaar ik aanpassingen
kan maken van de gebruikte kleuren, kies uit de vele
gradiënten wat je mooi vindt, ik kies hier voor Frost-
Green 04, de lijnkleur laat ik zwart en de lijndikte op 1.

Nu is de tab SHADOW aan de beurt, waar je een
schaduw variant kunt kiezen, of geen schaduw natuur-
lijk, in dit geval kies ik géén schaduw, maar je kunt het
naar eigen smaak aanpassen zoals je wilt.�
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Dan klik ik op de tab IMAGE, hier kies ik voor Align-
ment Centered en bijWidth (breedte) zet ik het vinkje
bij [auto] uit, en geef bij de breedte 2000 (pixels) in.
Als je daarna op een ander veld klikt wordt het formaat
van het canvas aangepast.

Bij File Format kies ik voor .PSD w/ Layers, dat staat
voor een Photoshop bestand met aparte lagen.
Je kunt ook kiezen voor .PNGmet transparantie.

Kies daarna nog de tab TEXT om de tekstgrootte
zo aan te passen, dat deze mooi op het canvas past.
Daarna klik je op de button [Create Logo]
waarna je de creatie kunt downloaden.

Je titel komt met een cryptische naam in de download-
map terecht, je kan de naam het beste direct verande-
ren en daarna het bestand naar de projectmap van de
show verplaatsen.

Dit is het resultaat direct vanuit de website:

Het bestand was in het Photoshop formaat opgeslagen,
daarmee kan ik het dus openen om er zonodig wat
extra’s aan toe te voegen, zoals met de laagstijlen Bevel
& Emboss (afschuinen en reliëf), een schaduw of kiezen
voor een andere kleur.....
Hieronder een voorbeeld van de toepassing, ik heb de
titel geplaatst op een geblurde zwartwit versie van de
foto, die daarna met een overvloeier naar de scherpe
kleurenversie overgaat terwijl de titel verdwijnt.�
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Je kunt het zo gek maken als je wilt, de mogelijkheden
zijn zeer uitgebreid. Op deze pagina nog wat beelden
die gemaakt zijn van en door CoolText.

Addendum:
Je kunt op de site niet alleen een grafisch beeld maken
maar ook al de verschillende lettertypes downloaden
en installeren op je systeem.
Stel dat je een favoriet vindt, dan kan je deze voor altijd
op je PC beschikbaar maken.

Voordeel van het creëren van een titel op de website is
dat je niet persé al de lettertypes die je voor een enkele
keer gebruikt hoeft te installeren.⬛

Auteur: Jaap Postma

Heb jĳ een ander idee voor het maken van
titels, of gebruik je nu een beproefde methode?

Dan laat je het ons toch wel weten?!

Er zĳn heel veelinstellingen mogelĳk!

https://cooltext.com
https://www.fotoroosendaal.nl
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advertentie

XnViewMP
Een handig programma als je beelden wilt uitzoeken,
bewerken, hernoemen, een contactafdruk maken etc.
Dit is een programma dat iets kan wat anderen niet
kunnen: het zal alle beelden herkennen en als thumb-
nail (aanpasbaar) weergeven, ongeacht de extensie.
Ik kwam het op het spoor in mijn werkzame leven waar
ik regelmatig packshots maakte van producten.
Deze werden dan opgeslagen met de extensie .1 voor de
voorkant, .2 voor de linkerkant, .3 bovenkant enz.
Als je echter de beelden wilde bekijken en organiseren
dan werdt het lastig, wantWindows kan geen kant op
met die extensie, er wordt dan een wit blokje getoond,
en ook Photoshop had het er moeilijk mee.
Maar dan is er XnViewMP, die kan werkelijk alles weer-
geven! Het werkt zowel onderWindows, macOS en ook
Linux. Probeer het maar eens, want het is gratis voor de
amateur gebruikers, iets wat de meesten wel aanspreekt.

Auteur: Jaap Postma

https://www.projectiescherm.com
https://www.xnview.com/en/xnviewmp/#features
https://www.xnview.com/en/xnviewmp/#features
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REGIO
NIEUWS

“audio-soirée chez Nico”
Speciaal voor PixAna leden.
Opwoensdagavond 15 februari jl. waren we met zes
PixAna leden bij NicoWarnaar te gast.
Op ons verzoek was hij bereid, beter gezegd enthousi-
ast, om zijn uitgebreide kennis over het toepassen en
manipuleren van geluiden (en muziek) met ons te delen.

De ontvangst was prima voorbereid met koffie en koek.
Zijn verhaal over alles wat hij met geluid doet ging er
even later ook in als koek!
Als eerste kregen we “Private Investigations” van Dire
Straits te horen via zijn Genelec monitoren, die veel in
muziek- en omroepstudio’s worden gebruikt.
Het zijn actieve monitoren, waarvan de luidsprekers en
de ingebouwde versterkers optimaal op elkaar ingesteld
zijn waardoor het geluid zuiver, gedetailleerd en
neutraal klinkt.
Wat wij hoorden was verbluffend; alle finesses in dit
fragment waren aanwezig zonder enige beperking in
de kwaliteit. De weergave is natuurlijk en ook de lage
tonen komen goed tot hun recht.
Wat opviel waren de schijnbaar nutteloze houten
constructies met vakken die op de grond lagen. Nico
vertelde ons dat dit diffusors waren die het geluid in
alle richtingen verspreiden. Dit komt de weergave in
een woonkamer als bij hem zeer ten goede.

MP3 ofWAV
Een van de vragen vanuit PixAna ging over verschillen
tussenWAV enMP3 geluidsbestanden. In eerste instan-
tie reageerde hij met de vergelijking van RAW en JPG
bestanden. De serieuze fotograaf gebruikt vrijwel altijd
RAW bestanden vanwege het behoud aan kwaliteit en
de grote speelruimte bij het corrigeren van een afbeel-
ding. MP3 bestanden kunnen, als ze worden gedown-
load best goed klinken. Bij sommige muziek, vertelde
hij, zoals een bigband kan eenMP3 zelfs beter voldoen
dan eenWAV vanwege de vele blaasinstrumenten.

Hij liet ons ook de resultaten horen van een experiment
dat hij had uitgevoerd. Van een CD zette hij in zijn com-
puter een muziekfragment om inMP3.

Daarna heeft hij dit fragment analoog gekopieerd naar
een bandje en deze weer terug gekopieerd naar de com-
puter. Daarna op nieuw omgezet naar MP3.
Dit gehele proces is 3x herhaald, daarna hoor je pas
goed hoe kwetsbaar het MP3 bestand is als het meer-
dere malen wordt bewerkt of gekopieerd.�

AV-groep PixAna

https://www.genelec.com/studio-monitors
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Het waarom van geluid bij een AV-productie werd
door hem vakkundig uit de doeken gedaan.

Ten eerst is er in de werkelijkheid altijd (achtergrond)
geluid om ons heen, zoals in een bos of in de stad en dus
komt stilte in een AV-serie onnatuurlijk over.
Achtergrondgeluid betekent ook dat de serie meer
impact krijgt en bovendien geeft het meer diepte in het
geluidsbeeld. Let bij films en TV producties maar eens
goed op het geluid; er is altijd geluid en ruis aanwezig.
Het volgende onderwerp was het gebruik van software
voor het bewerken van geluid. Deze toepassingen pas-
seerden de revue:

Verbreden van het stereobeeld
Met diverse bewerkingen na elkaar kun je de
stereobeleving breder maken, d.w.z. meer ruimtelijk
laten klinken. Philips noemde het vroeger dan ook
“spatial”. Nico omschrijft het als volgt: het lijkt of er 2
gordijnen openschuiven. Het kan een bruikbaar drama-
tisch effect zijn bij bepaalde beeldscenes.

Pitching
Dit is het verschuiven van de toonhoogte (niet het
tempo) en kan worden gebruikt bij vocalisten die vals
zingen, of ommuziek meer karakter te geven. Ook het
tempo kan worden aangepast (zonder pitching).
Je kunt een muziekfragment hiermee passend maken
in een AV serie (versnellen of vertragen). Verander het
tempo niet meer dan 3%, omdat het onnatuurlijk gaat
klinken of de algehele kwaliteit verslechtert.

Vervorming
Het kan een scherp randje aan de muziek toevoegen
waardoor het levendiger, krachtiger en luider klinkt.
Het lijkt een beetje op oversturing bij een geluidsop-
name. Gitaarversterkers hebben een heel arsenaal aan
vervormingseffecten. Bij een elektrische gitaar is dit
vaak in het instrument aanwezig.

Ronddraai effect
Dankzij software zijn er vele audio effecten mogelijk.
Vroeger was hiervoor dure hardware nodig, maar nu
zijn er goedkope of gratis programma’s beschikbaar.

Speelfilms en videoproducties staan bol van de vele
geluidseffecten die ons niet echt opvallen maar we
worden er wel door gemanipuleerd en gestuurd.

Nico heeft als voorbeeld een 4 minuten durende audio-
track met 20 van deze effecten die hij ons zal opsturen.

Galm
Diy geeft realiteit en kan drama toevoegen.We herken-
nen b.v. onmiddellijk of een stem is opgenomen in een
kathedraal, een badkamer, een gestoffeerde kamer of in
een canyon. Bovendien maakt het dat het geluid niet
frontaal recht op je af komt. Bij muziekopnames in de
studio geeft de galm het instrument een plaats.
Het achtergrondkoortje dat altijd ver naar achteren is
opgesteld krijgt dus meer galm. Slagwerk klinkt doods
en saai zonder galm. Ook kan galm zijn dienst bewijzen
bij het maken van een voice-over.

Delay
Een veel gebruikt effect bij popmuziek, maar ook leuk
als “pingpong” geluidseffect. Je kunt met delay een saai
geluid verdubbelen, levendiger maken of een mono-
opname in pseudostereo omzetten. Voorbeeld: je hoort
eerst een kerkklok luiden bij een groot plein, dan iets
verderop in smalle straten.

Chorus
Dit is leuk “speelgoed”. Je krijgt er een psychedelisch
en/of high gevoel bij. Een gitaar klinkt dan wat milder
en vriendelijker.

Dan krijgen we van Nico wat uitleg over het software
programma Audacity. Het is een gratis ‘opensource’
geluidsbewerkings programmawaarmee het mogelijk
is om vrijwel alle gebruikelijke geluidsbestanden te
maken, te bewerken en op te slaan. Het is beschikbaar
voorWindows, MacOS en Linux en in vele talen
waaronder Nederlands.
Het heeft vele mogelijkheden voor het bewerken en de
bijzonderheid van Audacity is dat het de “berekeningen”
kan uitvoeren met een hogere interne kwaliteit.

De mogelijkheden van Audacity zijn vrijwel onbeperkt
en de degene die regelmatig met een pc of mac werkt
ziet onmiddellijk herkenning in de besturing.
Knippen, plakken, deleten etc. werken hier net zo.
Audacity is te downloaden via deze link.�
(Zie ook NVBG Nieuws van februari 2022)

https://www.audacityteam.org/download/
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De basisbewerkingen
Nico laat ons de volgende basisbewerkiingen in Audacity zien (en horen) :
• Het wegsnijden van loze stukken aan begin en einde van een fragment enmaken van een fade-in of out.
• Controle op gelijke output van het linker- en rechterkanaal via de afspeelmeter boven in het scherm.
• Effecten – filtercurve EQ; de hoge frequenties (treble) versterken.
• Effecten - met de grafische EQ kan b.v. alles onder de 50 Hzworden verwijderd. Rumble verdwijnt en
stemmenworden beter.
• Effecten – ruisverwijdering; klikken, ruis, spetters, tikken kunnenworden verwijderd.
• Effecten – ruisonderdrukking; weest voorzichtig er zijn al snel ongewenste bijwerkingen.
• Effecten – volume en compressie; normalisering op -0,5dB. Dit is de maximale piek en de audio is luid
genoeg. Hierbij altijd de optie DC-offset verwijderen aanklikken. Dit voorkomt fase-ongelijkheid tussen
de twee stereokanalen.

De eindcontrole doe je het beste via een (goede) hoofdtelefoon. Het liefst enkele dagen later met “frisse” oren en
gesloten of afgewende ogen, zodat je je kunt concentreren op wat je hoort en niet wordt afgeleid.

Muziek voor een AV-productie
Tot slot vertelt Nico ons nog iets over muziek voor AV-producties.
Er is een bloeiende handel in muziek die speciaal wordt gecomponeerd voor video documentaires, reclames en
radio-jingles. Deze muziek is sterk beeld ondersteunend en kan snel een sfeer neerzetten of aandacht vragen.

Zelf bezit Nico veel CD’s met dergelijke muziek en kan desgewenst helpen met het vinden van iets passends.
Namens het NVBG bestuur -Nico is bestuurslid geluidzaken- is hij bezig om een lijst samen te stellen van rechten-
vrije productiemuziek (= AVmuziek), die gratis van internet kan worden gedownload.

Met nog een drankje in de hand wordt er geanimeerd nagepraat, vragen gesteld en beantwoord. daarna bedanken
we Nico hartelijk voor zijn uitstekende voorbereiding van deze avond. De auteur van dit verslag is hem bovendien
extra dank verschuldigd voor het op schrift zetten van het avond-programma. Dit bespaarde hem het maken van
veel aantekeningen en kon daardoor ook beter “bij de les” blijven.
Na afloop gingen we tevreden, een hoop wijzer en geïnspireerd huiswaarts.⬛

Auteur: Ton de Bruijn
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REGIO
NIEUWS

Maandagavond 13 februari 2023
8 van de 9 leden van de AV-groepWestland zijn bijeengekomen voor de bespreking van nieuwe AV-series en ook
nog kort beoordelen van de remakes. En die laatste waren in de meerderheid. 6 remakes tegenover 3 nieuwe series.

Voordat er begonnen werd met de eerste nieuwe serie werd nog een half uurtje stilgestaan bij de Algemene
Ledenvergadering van 11 februari 2023. Van deze groep waren drie leden in Barneveld geweest.
De manier van het bediscussiëren van het conceptbeleidsplan oogstte lof.
Van dat plan was de conclusie dat vooral de laatste pagina’s het meest interessante deel van het plan waren.
En nu maar wachten hoe het bestuur van de NVBG er verder mee omgaat.

Daarna was het tijd voor de eerste nieuwe serie. Onder protest werd de serie ‘Glass’ vertoond.

André Hartensveldwilde als laatste om zijn serie als een uitsmijter te gebruiken, maar dat feestje ging voor hem niet
door. Begrijpelijk, want het bleek een fantastische serie te zijn.
De meest prachtige kleuren en vervreemde effecten werden geprojecteerd.
Het onderwerp zelf waren slechts drie glazen op een voortreffelijke manier gefotografeerd. Volgens de auteur werd
alleen de logica van het verhaal onderbroken.

Maar wat wil je als je een mens van vlees en bloed, de artiest Timo Boll, het laat opnemen tegen het geweld van Kuka
Robot met het nummer Revenge. Toch was er nog enig advies zoals een stukje van ongeveer 17 seconden eruit te
halen, omdat dat het enige gedeelte was met hout op de achtergrond. Dat vonden de aanwezigen in feite overbodig.
En op een totale duur van 2:27” kan dat best.
De serie is opgebouwdmet de nieuwe PTE-versie 11, waarvan vooral de titelgenerator en blur effecten de aandacht
trokken. En André lichtte nog een tipje van de sluier op. De achtergrondbeelden waren van internet gehaald en
stonden op het scherm. Het te fotograferen glaswerk is ervoor geplaatst en zo werd het geheel gefotografeerd.�

AV-groepWestland
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Van geheel andere orde was de 5:00” durende nieuwe serie van Johan Rimmelzwaan.
Net terug van vakantie was hij nog in staat om zijn AV op tijd gereed te hebben. ‘De laatste boer in Den Haag’ bracht
niet alleen de werkzaamheden van de boer en zijn vrouw in beeld, maar ook zagen we veel nostalgische beelden uit
de jaren 50- tot 80 van de vorige eeuw voorbijschieten.
En dat bracht weer de discussie op gang of het de serie niet krachtiger zou maken, als je de beelden omzet naar
zwartwit. Maar dat is aan de maker. Ook werden er adviezen gegeven om de tekst hier en daar aan te passen.
Waar men wel over viel, was de muziekkeuze. Die bestond uit fragmenten van Arabic Bolero en Theme of Bilitis en
muziek van The Everly Brothers en Mundharmonice Quartet Austria.
Johan wilde starten met vrolijke muziek, maar of de Bolero dan het juiste nummer was, valt te betwijfelen.�

Een kijkje op het beeldscherm van André voor de programmering van zijn show GLASS met PTE-11
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De derde serie was van Ruud Mulder. Met de serie onder de titel ‘VlissingenMaritiem’ nam hij ons mee naar zijn
huidige woonplaats en de verbondenheid met het water en de scheepvaart.
De nodige opmerkingen werden ook hier gemaakt.
De serie, waarvan ook de maker van mening was dat deze niet-festivalwaardig is, bestaat uit z.g. ‘bijvangst’ bij het
fotograferen voor een nieuwe serie, duurde 3:17”. Dat vond men een beetje aan de lange kant.
En de muziek? Een piano cover van Jan Baol van het nummer ‘Aan de kust’ van Bløf viel niet echt in de smaak.
Driftig zoeken naar een ander instrumentaal nummer van deze artiesten was niet te vinden.
En daarom het advies om te kijken naar muziek, gespeeld door een orkest. Ook werden er nog wat adviezen gegeven
over de verdere inhoud van de serie. Een mooi pakketje huiswerk.

Na deze drie nieuwe series kwamen de remakes van Ger Sauer (3x), Henk van Uffelen, Marcel Batist (2x) aan de orde,
maar worden verder niet meer besproken. Het liep al tegen de klok van 12 uur, maar de koek was nog niet op. De
Challenge 321 van 2022 had opnieuw een aantal toppers. De nummers 9, 11 en 19 van resp. Ludo Kindt, Bob McCree
en Giannugo Perotti werden nog vertoond en daarna was het toch ‘schluss’. De klok stond toen op 0:11”.⬛

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.

http://www.nvbg.nl
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