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Uitnodiging voor de Rayonvoorstelling Audio Visueel 2017 
 

De rayongroep AV nodigt fotografen van de afdeling Brabant Oost weer graag uit om met hun 
AV-presentatie of fotoklankbeeld mee te doen aan een avondvoorstelling. Andere 
belangstellenden zijn bij de projectie natuurlijk eveneens van harte welkom . 

 
De afdeling wil zich met deze aktiviteit richten tot beginners (primair) en meer gevorderden 
door hen de mogelijkheid te bieden om hun werk te laten projecteren met goede 
apparatuur op een groot scherm in een goed verduisterde zaal. Het is uitdrukkelijk de 

bedoeling alles laagdrempelig te houden. Er wordt vooraf ook niet geselecteerd op kwaliteit.  
Indien het aantal aanmeldingen de beschikbare tijd overschrijdt, zal worden geloot. Met de 
belangstellenden in de zaal zal na elke projectie kort van gedachten worden gewisseld  over de 
productie. De deelnemers ontvangen een beoordelingsverslag met opmerkingen.  
Het doel is in de afdeling het maken van AV-presentaties verder te blijven stimuleren.  
 
Inzendingen moeten voldoen aan de volgende vereisten: 
1. projectietijd niet langer dan 8 min. 
2. het productiebestand moet direct op een andere computer kunnen worden afgespeeld                   
zonder installatie van een bijbehorend specifiek programma 
3. de resolutie (Full HD beeldkwaliteit) van de beelden moet bij voorkeur zijn 1080p vertikaal; 
  mocht deze resolutie niet mogelijk zijn dan is 1024 p horizontaal het absolute minimum. 
 
Datum: 20 januari 2017 (vrijdag) 
Locatie: Dorpshuis De Moerkoal, Driezeeg 20, 5258 LE Middelrode 
Tijd: 19.30 - 22.30 uur 
 
Aanmelden voor 31 december 2016 (bijlage), insturen productie voor 8 januari 2017. 

Maximaal 2 aanmeldingen per persoon. Pas bij een tekort aan eerste aanmeldingen komt een 
tweede aan bod. 
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator van de rayongroep 
AV Jan Janssen ( js88janber@onsmail.nl ).  
 
4 december 2016 
 
 
PS: de rayongroep wil zich graag versterken met wat nieuwe leden; hiervoor kan contact worden opgenomen met 
de coördinator. Leden van de groep zijn ook graag bereid een demonstratie te verzorgen bij de fotoclub zelf. 
 


