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In het kader van het }-jarigjubileum
van de DFG organiserenzij een
groots multimediaevent. Met onder
andere lezingenen presentatiesvan
TopnatuurÍotograafJan Vermeer,Gijs
van Gent en André Hartensvelden veel
demonstraties.

AÍdelingTransijsselFotobond organiseert
voor de derde maal de Heerendag.Een dag
met subliemeAV-projectieswaarbil elke
presentatieeen primeur is. Ko en Jeannette
Hoogesteger,Chris Stengeren Wóut Kroon
presenterenAV-productiesover Europa,
Azië, Zuid-Amerika en het zuiden van
AÍrika. Digitaletopshows met technieken

DATA:
27 en 28 november
Vr. 19:00tot 22:00 uur
Za. 1O.3Otot 16.00 uur
Entree:gratis

die voor iedereenhaalbaarzijn.

L0GATIE:
ZalencentrumDe Kiem
KoninginJulianaweg91

€ 7,50 voor niet leden.

2691 cc's-Gravenzande
www.fotoclubdfg.nl

AV-das
in Rijenis een
Dejaarlijkse

DATA:
12 december
10.30tot 16.00 uur
en
Entree:€ 5,- voor Transiisselleden

ontmoetingsplaatsvoor AV-producenten
(vrijetijdsfotografen)
uit Nederland,België
en Duitsland.De dag wordt georganiseerd
door afdelingBrabant-Westvan de
Fotobond.De series worden door Hans
Rensenen het publiek besproken.
DATA:
16 januari2010
'16.45
uur
10.30tot
gratis
Entreê:
L0CATIE:
De Boodschap
Nassaulaan62-64
Rijen

LOGATIE:
DorpshuisHeerde,
van Meurslaan3
Heerde

Een AudioVisuelepresentatie is een serie van beelden met geluid.
Door foto's te laten overvloeienen te voorzien van geluid worden er
korte series gemaakt. Eén van de specialistenop AV-gebiedis Piet
Huijgens.Hij heeft vroeger gefilmd met super 8. Tegenwoordigmaakt
hij AV-presentaties.

AVVERDRINGEN?
GAATFILMEN

AV-WEBSITES:
www.diatoon.nl
www.beeldgeluid.nl
htto://bnafv.ohotoconnection.nl

ga ik pas fotograferen.Wanneer je een verhaal wilt vertellen is de
volgordewaarinje de beeldentoont heel belangriik.Bii het combineren
van beeldenis alles mogelijkzolang de kijker nog maar begrilptwat je
wilt vertellen.Daardraait het tenslotteom. Als alle beeldenop de iuiste
volgorde staan kun je eventueelnog tekst toevoegen om het verhaal
van de seriete verduidelijken.Aan een goede productiemet draaiboek
ben ik een halÍ jaar tot een jaar bezig.

"Nee, zeker niet. Het is een heel andere discipline.AV-presentaties
bevatten stilstaandebeelden. Hierdoor kun je in een presentatievan
drie tot vijf minuten veel meer vertellen. Mensen zijn gewend aan
bewegendebeeldenop televisieen ervarenbii AV veel meer rust tijdens
het kijken. Met stilstaand beeld kun je beter emoties weergevendan
met bewegend beeld. Doordatje met fotograÍiebeeldenkunt creëren,
kun je een seriemakenzonderwerkelijkheid.Bewegendeonderwerpen
zoals sport oÍ processieskomen beter tot hun recht in een film."

"De muziek is nog belangrijkerdan beelden. Met geluid maakt het
geheelmeer indruk. Bij natuurseriesof reisverslagenwordt er megstal
klassieke muziek gebruik omdat dit de sfeer beter weergeeft. Bii
andereonderwerpenwordt meestalmoderne muziek gekozen."

VANAVMAKEN?
WATISHETLEUKSTE

Wil je meer weten over AV-presentatiesof een aantal presentatiesvan
vooraanstaandeAV-mannenen vrouwenzien? Bezoekdan één van de
komendegrote Av-evenementendie in het kader staan vermeld.

"Het leukste is dat alles zelf in de hand hebt. Je bent cameraman
ie
en producer tegelijkertiid. Op televisie zie ie dat men heel veel
verschillendestandpuntendoor elkaar heen gebruikt om dynamiekte
camera's
krilgen.Wil je dit met filmenook bereiken,zul je verschillende

tegelijk moetengebruiken.Dit is heel lastigalleente realiseren.Met AV
kun je dat zelf wel bereikendoordat je steeds kunt verplaatsen."

ISDEMUZIEK?
BELANGRIJK
HOE

BEKIJKEN
ZELF
AV-PRESENTATIES

Tekst:DianaBokje
André Hartensveld
Fotografie:
press.com/
http://andrehartensveld.word

HOEGAJETEWERK?
"Eerst moet je een idee hebben.Aangezienje van elk onderwerpwel
een AV-presentatiekunt maken,ontstaat dat vaak vanzelf.Persoonlijk
maak ik vervolgens eerst een draaiboek van de beelden die ik wil
fotograferen.Als ik dit draaiboekheb, ga ik de muziek uitzoeken.Dan
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