
                      
 
 
 
 

Betreft: Afdelingsactiviteit     “Studiedag AV 2017” 
                                                in CC “De Boodschap”, Nassaulaan 62-64, in Rijen 
                                                op zaterdag 28 januari 2017. 
 
Hallo leden van Fotoclubs,NVBG, AV-producenten in clubverband of individueel, AV-vriendinnen en –vrienden. 
 

De Studiedag  AV begint om10.30h en eindigt om ca. 16.45h en de toegang is gratis. 
 
De organisatie is toevertrouwd aan de leden van AV-Groep 1592,een werkgroep van de Afdeling Brabant West 
van de Fotobond. 
Deelname is voor iedereen mogelijk. Beginners en gevorderde AV-makers zijn van harte welkom.  
 
De Studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Brabant, sponsoring door  
AV Stumpfl NL in Houten en SOWISAN in Uitgeest. 
 
Er worden op deze dag zo‘n ca. 20 AV series gepresenteerd èn besproken. De totale som van projectie- + 
besprekingstijd zal het uiteindelijke toelaatbare aantal AV- Series bepalen. De organisatie behoudt zich daarbij 
het recht voor om keuze te maken uit het aangeboden materiaal om een evenwichtig programma te krijgen 
gericht op de Studiedag AV.  
                                  

BELANGRIJKE INFO VOOR DE DEELNEMERS. 
 
- Uitgangsmateriaal is: “het stilstaande beeld”,er  mogen in de AV-productie  videobeelden worden gebruikt. 
- Het ingevulde inschrijfformulier en AV productie versturen  via wetransfer.com (geniet de voorkeur).  
   of de CD-rom/DVD-rom met daarop de AV-productie moet  uiterlijk 11 december 2016 binnen zijn. 
- Inschrijvingen ontvangen na 11 december 2016 vervallen automatisch. CD/DVD’s zijn tijdens de Studiedag af te  
   halen bij de organisatie en worden niet teruggezonden! 
- De maker wordt dringend verzocht aanwezig te zijn bij de presentatie en bespreking van haar/zijn AV-serie en         
   dit aan te geven op het inschrijfformulier. 
- Elke deelnemer mag met een AV serie inschrijven en AV series van recente data genieten de voorkeur. 
- De toegestane projectietijd per AV serie  is maximaal 8 minuten.  
- Er worden géén plaatsen bepaald of prijzen uitgedeeld naar rangorde van kwaliteit of inhoudelijk verhaal. 
- Projectie vindt plaats met een resolutie van Full-HD 1920x1080 onzichtbare pixels, beeldverhouding 16:9!  
  wanneer uw AV- serie de verhouding 3:2 is deze instellen op een breedte van 1620 pixels, indien verhouding  
  4:3 dan deze instellen op een breedte van 1440 pixels (aan beide zijden ontstaat dan een zwarte balk). 
- De organisatie behoudt zich het recht voor om een selectie / keuze te maken uit de ingezonden AV series om te 
  komen tot een evenwichtige samenstelling van het programma gericht op de Studiedag AV.   
  Over de uitslag van deze selectie / keuze kan niet met de organisatie worden gecorrespondeerd.   
- Iedere deelnemer wordt omstreeks medio januari 2017 geïnformeerd over het al of niet geaccepteerd zijn 
  van  zijn/haar AV- serie 
 
            
 

ALGEMENE INFO VOOR DEELNEMERS EN BEZOEKERS. 

 
- De locatie is CC De Boodschap Nassaulaan 62-64 BC Rijen. 
- Rijen heeft goede Openbaarvervoer-verbindingen. Er is ook voldoende parkeergelegenheid. 
- Toegang, presentaties, bardiensten enz. vinden plaats op de begane grond. 
- Koffie, thee en andere dranken en in beperkte mate belegde broodjes, snacks, soep, worstenbrood en tosti’s 
  zijn verkrijgbaar aan de bar. 
- Projectie vindt plaats op een scherm van meer dan 4 meter breed en een voortreffelijke Full HD beamer.  
- Na elk projectieblok (3x op deze studiedag) zal, indien nodig, de technische staf een korte toelichting geven  
  waar en waardoor projecties niet feilloos verliepen. 
- Het publiek wordt verzocht deel te nemen aan de discussies. 
- De toegang van de Studiedag AV is gratis en plaatsen reserveren is niet nodig, er zijn voldoende stoelen in de         
  zaal beschikbaar 
- De studiedag begint om 10.30h en eindigt om ca 16.45h, zaal open plus/minus 10.15h . 

 
 



           
Elke gepresenteerde AV-Serie wordt besproken door Cisca Abspoel of Leo Koppens op de criteria inhoud, 
fotografie, overvloeitechniek, muziekkeuze, geluidsmixage enz. 
 
 
 

 
 
 
                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aanwezige publiek kan zich naar hartenlust mengen in de discussies over het getoonde werk. 

Schroom niet om in te schrijven of als belangstellende te komen kijken naar het prachtige medium van AV en  
we zien u graag als deelnemer of als bezoeker op de Studiedag AV.   
 
Vriendelijk groetend, 
                                                                  namens het Afdelingsbestuur en AV-Groep 1592, 
 
                                                                  Hans Vermaas   hvermaas@hetnet.nl  

  
 Zie ook www.avgroep1592.nl voor downloaden formulieren 

Sinds vele jaren houd ik mij bezig met het maken van eerst diaporama's 
en sinds het digitale tijdperk met het maken van korte AV-series. 
Mensen met hun verschillende gewoontes en gebruiken en historische 
gebeurtenissen vaak in relatie tot de huidige tijd vormen meestal het 
onderwerp. 
In 1996 werd ik lid van AV-Kennemerland en in 2000 van de SGG. 
Sinds de oprichting 8 jaar geleden ben ik lid van AV-Creatief. 
Na mijn pensionering, ik was werkzaam in het onderwijs, geef ik samen 
met mijn echtgenoot Evert lezingen over verre landen die we bezocht 
hebben. Het spreekt voor zich dat de digitale opnames die we daar 
gemaakt hebben, afgewisseld met audio-visuele shows een prachtig 
medium zijn om het verhaal te ondersteunen. Evert neemt hierbij de 
technische kant voor zijn rekening, terwijl ik mij bezig houd met het 
vertellen van de wetenswaardigheden van het betreffende land. 
 
Cisca Abspoel 
 

Leo Koppens, al 74 jaar springlevend. 

In 1977 besloot om met fotografie te beginnen en wel meteen in kleur 

afdrukken. Al snel volgde lidmaatschappen van diverse fotoclubs. Dat 

ging zo door tot 1995. Toen stapte ik over op dia projectie met 2 en later 4 

projectoren. In 2005 ben ik digitaal gaan werken en inmiddels was ik zo 

gegrepen door de audiovisuele mogelijkheden, dat het  mijn belangrijkste 

hobby is geworden. Samen met enkele collega’s heb ik spoedig de 

regioclub AV-ZON-licht opgericht, een actieve club in zuidoost Nederland.  

fotoclub NL70. De afgelopen 10 jaar heb ik met enkele leden van 

onze AV-club de DiaDigiDag georganiseerd. 

Mijn belangstelling in het AV-gebeuren gaat de laatste jaren meer 

en meer uit naar artistieke, vaak  abstracte series, opgenomen 

binnen een straal van 100 m rondom thuis. Naast de landelijke AV-

makers heb ik inmiddels ook andere doelgroepen zoals in de 

artistieke wereld en tuinbezoekers, die  geïnteresseerd  zijn in mijn 

tuincreaties. Al met al best veel naast nog andere hobby’s als 

lange-afstands-wandelingen en spiritueel filosofische benadering 

van kwantummechanica, astronomie en relativiteitstheorie. 

 

Tevens ben ik inmiddels een aantal jaren lid van de landelijke AV-groep en daarnaast ook nog lid van de 

lokale fotogroep Weert en de regionale fotoclub NL70. De afgelopen 10 jaar heb ik met enkele leden van 

onze AV-club de DiaDigiDag georganiseerd. 

Mijn belangstelling in het AV-gebeuren gaat de laatste jaren meer en meer uit naar artistieke, vaak  abstracte 

series, opgenomen binnen een straal van 100 m rondom thuis. Naast de landelijke AV-makers heb ik 

inmiddels ook andere doelgroepen zoals in de artistieke wereld en tuinbezoekers, die  geïnteresseerd  zijn in 

mijn tuincreaties. Al met al best veel naast nog andere hobby’s als lange-afstands-wandelingen en spiritueel 

filosofische benadering van kwantummechanica, astronomie en relativiteitstheorie. 
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