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Deel 1 - Workflow AV-productie
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Hoe ontstaat bij mij een audiovisual? 

 

A. Uitgangspunt zijn de beelden die ik heb 

B. Uitgangspunt is de muziek waarmee ik wat wil 
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 Ik ben 4 weken op reis en maak 5 tot 10.000 foto‘s  plus film- & audioclips 

 live geluid en film kan een serie zeer verlevendigen  

 Tijdens de reis ontstaan allerlei ideeën, die schrijf ik op: thematisch, 

geen reisverslagen. 

 Ieder thema moet resulteren in een AV-serie  

 Voorbeeld: laatste reis was naar Myanmar. Thema's, tijdens reis of deels 

achteraf bepaald: Mensen; Monniken; Olifanten; Pagodes van Bagan; 

Grot met 1000 Boeddha's; Inle Meer met beenroeiende vissers. 

 Ik heb dus geen scenario's vooraf klaar, hooguit onderwerpen die ik per 

se (nogmaals) wil fotograferen (als ik er al eerder was). 

 Gelukkig zijn er veel verrassingen (Verlaten Stad, Requiem voor een 

Walvisvaarder, …) 
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 nadere informatie verzamelen (Internet, reisgidsen, etc.),  

 subthema's definieren, 

 rode draad en subthema volgorde vaststellen, 

 eventueel voice-over tekst schrijven, 

 foto's en film- & audioclips bij elkaar zoeken per subthema, daarbij 

aangeven welke beelden/clips per se in de serie moeten komen, 

 filmclips eventueel met Mercalli image stabilizer voorbewerken  

 passende muziek uitzoeken (is zéér tijdrovend), eventueel bewerken met 

Audobe Audition, en converteren naar .wav formaat, 

 muziek in de serie zetten (‘geluidband’ maken), 

 beelden en film- & audioclips in serie zetten, 

 …… 
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 ….. 

 voice-over tekst inspreken, bewerken met Adobe Audition (simple bass 

cut, stretch tot 110..120%) en als .wav bestand in serie zetten, 

 serie bijslijpen en bijslijpen en…  versie 1.0 

 …hier ben je ongeveer halverwege….. 

 op club vertonen en bijslijpen, etc…  versie 2.0, 

 hierbij moeten soms beeldovergangen aangepast worden, foto's opnieuw 

bewerkt worden (kleur klopt niet, vervagen, vrijstellen, etc.), 

muziekstukken in/aangepast worden, de voiceover tekst aangepast 

worden; af en toe moet de tekst geheel opnieuw worden ingesproken. 
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 Soms is een muziekstuk de eerste ingeving en zoek (of maak) je daar 

beelden bij. 

 Komt bij mij minder vaak voor. 

 Voorbeelden: Das Wachsende Loch; Painted Forest 
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Requiem voor een Walvisvaarder 

Zipcode 84515 

Sporen in het Zand 

Kastelen in Frankrijk 
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Fotografie:  

 fotografeer in raw-formaat; bewerk zelf je foto’s met Photoshop o.i.d en 

laat de fotobewerking niet aan je camera over 

Op locatie:  

 maak veel foto's: overzicht & detail, vanuit diverse hoeken. “Je kunt er 

beter mee dan om verlegen zitten”. 

 maak ook live-geluidsopnamen en filmclips 

Maken van de serie: 

 …. 
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EFS15-85mm (95%) 

Canon EOS60D en -70D 

EF70-300mmL  

Sony RX100mark3 

Foto’s & film Audio 
Olympus LS11  
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Fotografeer 

alleen in raw 

formaat!! 



Maken van de serie: 
 gebruik alleen materiaal van technisch goede kwaliteit, dus geen foto's met 

verkeerde belichting of scherpte, en audio met een goede opnamekwaliteit 

 maak een logische indeling en zet beelden/filmclips die bij elkaar horen bij elkaar 

(subthema’s) 

 zorg dat je beste foto’s erin komen (maak een lijstje), maar voorkom doublures in 

beelden (geen déjà vu's; kill your darlings) 

 maak mooie overgangen (fade is de meest geschikte), probeer mooie 3e beelden 

te creëren en zorg dat beelden elkaar niet ‘opeten’  

 kies bij de sfeer passende, niet al te bekende muziek, zoek het ritme in de 

gekozen muziek en zorg voor een nauwkeurige synchronisatie tussen beeld en 

geluid 

 maak de serie vooral niet te lang: minder is vaak meer 
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Das Wachsende Loch 

Copacabana (niet vertoond)  

Birmese Portretten 

Monniken van Myanmar 

 

en nog meer als de tijd het toelaat….. 
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Deelnemen?    Zie www.nvbg.nl



Mijn foto’s: https://www.flickr.com/photos/gdvanharreveld/albums 
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Mijn AV’s: https://vimeo.com/user35324119/videos 
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Email: gdvanharreveld@home.nl 


