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Bijeenkomst Audio -Visuele Groep 

De laatste bijeenkomst was al weer 4 maanden geleden. De leden hebben de inspiratie vast kunnen 
houden, want de opkomst was prima. Voorafgaande aan de vertoning van de meegebrachte AV's is 
nog even gesproken over het AV Festival, dat traditioneel in de tweede helft van maart wordt 
georganiseerd. Al gauw was duidelijk dat op dit moment de animo onder de leden hiervoor niet 
voldoende is. Wellicht te vroeg ook vanwege het heersende coronavirus. 

Bouw windmolen Treurenburg - Herman. 
Diverse fasen van de bouw zijn gefotografeerd en 
in doorgaans mooie beelden vastgelegd. Het tempo 
van de muziek past bij de dynamische presentatie. 
Misschien was het beter om voor wat minder 
bekende muziek te kiezen. Toelichting op het 
bouwproces is gegeven met rode tekst in beeld, die 
een enkele keer niet goed was te lezen. Al met al 
een duidelijk en interessant verslag. 

 

Namib - Dick. De presentatie gaat over 
voornamelijk natuur en landschappen in Namibie 
en Botswana. De beelden zijn erg fraai en de 
gekozen muziekfragmenten eveneens heel 
toepasselijk. Met een lengte van circa 10 min. en 
een beperkt aantal onderwerpen kan het wat 
lastiger zijn om het steeds boeiend te houden. Een 
aantal leden stelt voor om de presentatie op te 
delen in enkele thema's . Het reisverhaal spreekt 
voor zich; toch zou aanvullende tekst (in beeld of 
gesproken) iets kunnen toevoegen. De beeldovergangen zijn goed gekozen, wat meer variatie hierin 
maakt het geheel levendiger.  



Beeldentuin Garderen - Peter.  In de tuin zijn 
vooral houten en bronzen beelden van dieren 
opgesteld. De gemaakte fotobeelden hiervan 
zijn scherp en goed, echter er is nauwelijks 
gespeeld met de scherptediepte. De beelden 
komen daardoor niet zo goed los van de 
achtergrond. De fotografie zou ook wat 
creatiever mogen zijn.  Verder een vlotte 
presentatie met bijpassende muziek.  

Berlicum van boven - Pieter. Met de pas aangeschafte drone zijn heel geslaagde beelden gemaakt 
van het dorp Berlicum. Je moet veel uitzoeken voordat de drone de lucht in mag, want er gelden 
nog al wat voorschriften. Bijzonder om van boven het dorp te zien. Vooral voor de inwoners zeker 
de moeite waard. 

 



 

Opa heeft een idee - Ad. Na gedane arbeid is het 
goed rusten. In deze toestand borrelen nieuwe, 
soms briljante ideeën gemakkelijk op in de geest. 
De arbeid is in dit geval de bouw van een 
aquarium en het idee is het gebruik van een iPas 
om mensen op afstand met elkaar te verbinden. 
Heel origineel en met een humoristische 
ondertoon. De beelden zijn prima met soms beeld 
in beeld, de muziek past er goed bij. De tekst in 
beeld geeft de gewenste uitleg. 

Mind your step - Joke. De AV is al ruim een jaar geleden een keer vertoond. Niet verbazend, dat 
eigenlijk niemand meer weet welke wijzigingen in de vertoonde versie zijn doorgevoerd. We zien 
benen van wandelaars, die lopen door bos en open land in weer en wind, omhoog en omlaag. De 
focus ligt op het lopen, een soort meditatie. De gekozen muziek ondersteunt dit idee. De mooie 
beelden en de rustige overgangen maken er een bijzonder geheel van. 

Jan


