PietHuijgens
Als u nu toevalligniet heeft gekekennaar de naamen foto boven
dit artikel en u leest de volgendewoorden,dan weetik zekerdat
en
velenvan u dit zutlenherkennen.Ik heb het over:"Requiem"
"Blackand White".
Voordie enkelingdie niet weet waarik het overheb,het gaat hier
overtwee zeerbekendeen misschienwel internationaalberoemde
diaporama's,
al wordt dat tegenwoordigniet meergezegden praat
men over: audiovisuelepresentaties,kortwegAVproducties.Beide
van dit artikel Piet
werkenzijn gemaaktdoor onzehoofdpersoon
Huijgens.
Piet is begonnenmet het fotograferenop diafilm in L990en
daarvoorwashij at actief met super8 en video. Hier washij ook at
bezig met het knippen en plakkenvan de gemaaktebeetden.
bij FoMoen is tot op hedennog
In 1999heefthij zich aangemeld
steedslid en bestuurslidvan dezegroepuit 0isterwijk.
Vanaf2000is hij begonnenmet het makenvan diaseriesen vanaf
eind 2004is hij overgestaptop digitaal.VolgensPiet is vanaf die
tijd het makenvan AV-'swel makkelijkergeworden.
en in 2002
In 2000is hij ook lid gewordenvan de Kleurwerkgroep
sloot hij zich aan bij Klankdiagroep1592.Dit is eenverwijzing
naar de codewaar ons ouderayon ondervalt (15) en 92 verwijst
naar hetjaar van oprichting.In 2006is dezenaamveranderdin
AV-groep!592. Zij komenvijf keerperjaarbij elkaarin Deboodschapin Rijen.Pietis ook tid van de StumpfelGebruikersGroep(
SGG).Dit is de gebruiktesoftwarebij het makenvan AVs en deze
groepkomt vier keer per jaar bij etkaarom de technischekant van
Dit wordt medeverzorgddoorde
de getoondeserieste bespreken.
importeur van de softwareWingsPlatinum.
is hij ook nog lid van AV-creative.
Naastal dezelidmaatschappen
waarbijde inhoud en opbouw
Dit is een landelijke gespreksgroep
van de serieswordenbesproken.Er zijn nog wel enkeleweekeinAV
den over en die besteedthij aan de landelijkegespreksgroep
van de fotobond.
Wekunnen wel stellendat Fiet zich echt heeft vastgebetenin zijn
hobby en zich goedop de hoogtehoudt van de ontwikkelingenop
dit gebied.
Nu eveniets overde series.Het komt voor dat Piet eerstuitgaat
van het beetden dan pashet geluid.Somsis het ook andersom.
"Black and White" ging hij uit van het liedje van Katie Melua
Bij

"spider'sweb" en bedachtdaarbijde beelden.In een later stadium
vervinghij de beeldendoorlijnen en vlakken, omdatdat terug
kwamin het liedje. Piet vindt dit zijn meestvernieuwendeserie.
die zowelnationaalalsinternationaalhogeogengooide.Er waren
tweekampen,ofwetjevondhet geweldig,ofwelje vondhet helemaalniets.
"Requiem"werdenbeeldenvan een kerkhof
Met de productie
met foto's gemaaktin zijn tuin, zodat er dramasamengevoegd
kondenworden.Voor
tiek en spanningin éénbeetdgecombineerd
dezelaatsteseriekreeghij ook een goudenFIAPmedailleen twee
eervolleFIAPvermeldingenen behaaldehij drie eervolleFIAP
"Blackand White".
vermeldingenmet
Zoalshet er nu naaruitziet, zal hij zijn eersteAVAFIAP titel in
2009verkrijgen.Hebtu beideseriesnog niet gezien,dan zou ik u
aanradenom eenscontactop te nemenmet de auteur.
In het voorjaarvan 2008heeft hij met een anderFoMo-lideeninteractieveseriegemaaktvoor dansgroepJinkx, welke als onderdeel
in Den Boschwerd geprovan de uitvoeringin de Verkade-fabriek
jecteerdop eendoekvan 7.50m breed.Dit waseengrootsucces.
In dit najaarheeft hij met zevenFoMo-leden drie seriesgemaakt
voor H00 (het 0isterwijksorkest). Tijdensde uitvoering op 1
novemberspeeldehet orkestde muzieken daarbovenwerden
de beelden.die zij op de muziekhaddengemaakt,synchroon
geprojecteerd.
Ookhierbij warende reactiesvan het publiek zeer
lovend.
Dezebeideserieskan menatsnogbekijken,fiammergenoegwel
begin
zonderhet orkest)tijdens de komendeFoMo-expositie
januari2009.
Het makenvan éénbeeldis voor de meestefotografenal meerdan
genoeg.Piet maaktvan veel beeldeneenverhaalen combineert
dit met dejuiste muziek.Voordezeproductiesneemik met veel
eerbiedmijn petjeaf.
Gerhardde Wit.

