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Hoge kwaliteit van producties en deskundig commentaar; 
de ultieme combinatie voor een geslaagde dag 

OPENING
 
Om exact 10:30 uur werd de dag door 
spreekstalmeester Cees de Rooij geopend 
en gaf hij het woord direct aan de 
voorzitter van de Fotobond afdeling West 
Brabant, de heer Wally van der Boom.  

door Ad van Gorp

26 januari 2013 was het 4e lustrum voor 
deze unieke studiedag. Want uniek mogen 
we het concept van de studiedag, welke al 
voor de 20e keer door de werkgroep AV 
1592 is georganiseerd, zeker wel noemen. 
Deze studiedag is namelijk zeer 
laagdrempelig, zowel een beginnend AV 
maker als een gevorderde kan hier series 
insturen. Deze series worden dan in full HD 
getoond op een schitterende locatie in een 
mooie ruime zaal, op een groot scherm en 
met een professionele geluidsinstallatie. 
Na projectie worden de series elk met 
evenveel aandacht met de maker door 
vakkundige mensen beoordeeld (maar niet 
veroordeeld) en kan het publiek, totdat 
het belletje van gehoorzaamheid gaat, 
zich mengen in de beoordelingsdiscussie. 
Aan deze beoordeling worden geen rangen 
of standen, laat staan prijzen verbonden, 
het is niet voor niets een ‘studiedag’.

Cees de Rooij

Deze heette alle aanwezigen van harte 
welkom, met de beste wensen voor 2013, 
op deze, volgens hem, één van de meest 
succesvolle manifestaties van de Fotobond. 
Vervolgens nam Cees de Rooij weer 
het woord en introduceerde de twee 
moderatoren voor deze dag: Lia Kok uit 
Zaandam en Jan Roeleveld uit Houten.  
Deze hadden de zware taak om de ingezonden 
series te bespreken. 

De organisatie had er dit jaar voor 
gekozen om de series vooraf aan de 
moderatoren te laten zien zodat de 
beoordeling vooraf al had plaatsgevonden. 
Daarna werd er op het scherm een zo 
geheten ‘inswinger’ gepresenteerd met 
daarin vermeld de namen van de sponsors, 
AV Stumpfl Nederland uit Houten en 
SOWISAN uit Uitgeest, alsmede provinciale 
subsidieverstrekker  “Kunstbalie” uit Tilburg, 
zonder wie deze dag niet gratis gehouden zou 
kunnen worden. Tevens werden alle namen 
van de geselecteerde auteurs gepresenteerd. 

Wally
van der Boom

20e studie dag Audio Visuele
                           producties in Rijen
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Moderatoren Jan Roeleveld en Lia Kok

Het publiek discussieert mee
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PROGRAMMA
Dit jaar waren er 29 inschrijvingen en werden 
er 24 series voor presentatie geselecteerd. 
Jammer genoeg moesten er dus een 
aantal inzenders teleurgesteld worden. 
Dit niet omdat deze van onvoldoende 
kwaliteit waren, maar de organisatie 
moet zich noodgedwongen houden aan 

het tijdschema en wil enerzijds een zo 
gevarieerd en anderzijds een zo evenwichtig 
mogelijk programma bewerkstelligen.  
En dat de geselecteerde series weer zeer 
gevarieerd qua inhoud, muziekkeuze en 
eventueel aanwezige rode draad waren, 
werd duidelijk in de commentaren en 
superlatieven van de moderatoren zoals:  

Lia Kok interviewt oudste deelnemer Ad van Breugel

Jan Roeleveld 
interviewt 
jongste deelnemer 
Simone van Breugel
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“kwaliteit van de series is bovengemiddeld”, 
“Prachtig verhaal”, “Creatieve visionaire 
serie”, “heel indrukwekkende tekst, onze 
zuiderburen hebben een speciaal gen voor 
het schrijven van tekst”, “humor, creatief 
vernieuwend”, “Muziek is als taal, 8 maten 
worden goed gebruikt”, “Baarmoederlijke 
kleuren, mooi gesynchroniseerd op 
ritme van muziek”, “Deze serie toont 
hoe belangrijk een commentaar stem 
is”,”Jouw serie is ook een groot kunstwerk”. 
 
Tijdens deze dag werd het publiek weer 
veel boeiende, leerzaam en technisch 
goed uitgewerkte series getoond. Er 
waren series met een bijzonder goed 
verhaal, series met een diepe dramatiek, 
maar gelukkig was er ook humor. 
   
VOLLE BAK
Ook dit jaar was het publiek, ondanks het 
slechte weer, wederom in groten getale 
naar het mooie Brabantse Rijen afgereisd.  
Niet alleen vanuit heel Nederland, maar ook 
onze Zuiderburen waren traditiegetrouw 
weer aanwezig. We kunnen dan ook wel 
concluderen dat de werkgroep AV 1592 
met deze studiedag zeer goede, prettige en 

grensoverschrijdende culturele AV contacten 
heeft opgebouwd. Om exact kwart voor vijf 
bedankte Cees de Rooij de inzenders voor hun 
ingestuurd werk en de moderatoren voor het 
bespreken. De sponsors werden nogmaals 
bedankt en het aanwezige publiek in de zaal 
werd bedankt voor hun aandacht en vanwege 
sneeuwval en mogelijk ijzel een ‘veilig thuis’ 
gewenst. AV 1592 kan weer terugkijken op 
een geslaagde unieke Studiedag. 
Op naar het 5e lustrum..!

Jan en Lia

Lia in gesprek met Dirk Vet

Jan in gesprek met Gerrit van Harreveld




