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Een jaarlijks terugkerend evenement van 
AV-producenten uit Nederland en België. 
Deze studiedag is de eerste activiteit, in het 
nieuwe jaar van Afdeling Brabant West van 
de Fotobond en wordt financieel ondersteund 
door een subsidie van de Provincie Noord – 
Brabant/Kunstbalie Tilburg, een bijdrage van 
de Fotobond, sponsoring door AV Stumpfl 
Nederland in Houten en Sowisan in Uitgeest.  
De organisatie van deze dag wordt, in 
overleg met en onder verantwoording van 
het afdelingsbestuur, uitgevoerd door de 
leden van AV-Groep 1592. Bij voldoende 
aanmeldingen zullen er ca. 20 AV-producties 
worden gepresenteerd door het technisch 
team van AV-Groep 1592.

BesPreKInG
 
Ook dit jaar zal de bespreking van de serie’s 
door twee gespreksleiders worden verzorgd. 
Enerzijds om verschillende visie’s op de 
series te hebben en anderzijds om een te 
grote fysieke belasting op een gespreksleider 
te voorkomen. Deze keer organiseren we 
voor de 21e maal deze studiedag en zullen 
de presentaties besproken worden door 
een man en een vrouw die elk een helft 
van de bespreking voor hun rekening zullen 
nemen. Angelika Honsbeek en Sander van 
Hulsenbeek hebben zich bereid verklaard 
deze taak op zich te nemen.

zaterdag 25 januari 2014 in Rijen.

21e Studiedag 
AudioVisuele-Producties 

Angelika
Honsbeek

Angelika Honsbeek kreeg haar eerste 
onderwater camera, een Nikonos IV, van 
haar vader. Opdracht was wel dat de dia’s 
niet in de kast zouden belanden. Angelika 
heeft de hele wereld overgereisd om dieren 
onder water te fotograferen, van mini 
zeepaardjes in de Filippijnen tot walvissen 
in Patagonië. Al 30 jaar maakt zij AV-series, 
waaronder panoramashows met 7 tot 12 
diaprojectoren. Met deze series heeft zij 
diverse prijzen gewonnen bij internationale 
onderwaterfotografie festivals.

Sander
van 
Hulsenbeek

 
Sander van Hulsenbeek kreeg zijn eerste 
camera van zijn grootvader; een Kodak 
Brownie. Waarmee hij experimenteerde 
met Kodachrome! Zijn grootvader had een 
Leica M4, en Sander kwam dus later bij Leica 
terug. Op een wereldreis van 14 maanden 
ging als eerste een kleine Leica CL mee. 
Met de dozen vol dia’s maakte hij, in 1981, 
zijn eerste overvloeiseries. Sindsdien is 
hij actief in de NVG en SGG en zat in vele 
jury’s. Sander trad al eerder in Rijen op als 
commentator en koestert daaraan nog steeds 
goede herinneringen! 
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CrITerIA
 
De besprekingscriteria op deze studiedag 
zullen vooral zijn de inhoud, fotografie, 
eventueel toepassing van videobeelden, 
overvloeitechniek, muziekkeuze en 
geluidsmixage, enz., enz..  De deelnemers, 
zowel beginners als gevorderden, zijn vrij 
in het te kiezen thema. Het programma is 
hierdoor zeer gevarieerd en aantrekkelijk 
voor deelnemers en publiek.

DIsCussIe
 
Het aanwezige publiek of belangstellenden 
zullen zich geen moment vervelen want 
het is en blijft bijzonder boeiend om de 
presentaties met besprekingen bij te wonen 
en dan ook nog mee te kunnen discussiëren 
met de docenten en alle aanwezigen. De dag 
begint om 10.30 uur en wordt beëindigd om 
ca. 16.45 uur. Er zijn 3 presentatieblokken. 
In de pauzes is er volop gelegenheid om 
van gedachten te wisselen met deelnemers, 
leden van de organisatie en de aanwezige 
belangstellenden. 

meeDOen?
 
Inschrijfformulieren zijn beschikbaar vanaf 1 
oktober 2013 en zullen na 1 oktober 2013 
naar alle fotoclubs en bij de organisatie 
bekende belangstellenden worden verzonden, 
terwijl inschrijving  mogelijk is tot uiterlijk  
6 december 2013. De deelname aan de 
studiedag en de entree zijn gratis. 

De studiedag vindt plaats in  CC “De 
Boodschap”, Nassaulaan 62-64, in Rijen. 
De activiteiten zijn op de begane grond 
en goed toegankelijk voor invaliden 
en rolstoelgebruikers. Het CC is prima 
bereikbaar met openbaar vervoer en/of per 
auto. Aanvullende info en/of het opvragen 
van een inschrijfformulier bij: 
Geert de Kock coördinator Studiedag  2014  
tel. 013-5433717 of per e-mail: 
g.h.dekock@hetnet.nl




