AV-shows/Audiovisuele- en diapresentaties
Henk Butink – e-mail: butink@wxs.nl - tel: 0297-28 55 31
Webwerf www.butink.nl
Seizoen: medio sept. tot eind maart , afwijking alleen in speciale gevallen. Midden okt. niet.
Voor een goede dia / digitale projector (beamer) show moet de zaal donker zijn.
Alle apparatuur wordt meegebracht.
Aangenomen wordt dat projectiescherm aanwezig is in de zaal (tenminste 2 meter breed).
Voor een audiovisuele-show is één uur nodig om de apparatuur op te stellen.

Tabel 1

Audiovisuele (AV)shows
Audiovisuele (AV) show: combinatie van beeld en muziek m.b.v. computer, digitale projector
(beamer) en geluidsinstallatie (incl. microfoon) en een persoonlijke toelichting ter plaatse.
Ik breng ALLE apparatuur mee!
Voor een optimale digitale projectie moet de zaal donker zijn.

Onderwerp

Opmerking

Erfgoed dat je raakt

Een cultuur-historische reis
Speciaal programma op
langs steden en landstreken met aanvraag. Zie webwerf.
nadruk op beeld en muziek
Drie 3 maanden van te

Japan

Reis van Tokyo naar Hiroshima
met steden als Kamakura,
Matsumoto, Koyasan, Kyoto,
Nara, Osaka
Audiovisuele presentatie van
plaatsen in het H. Land, samen
met een verteller van het
bijbehorende Bijbelverhaal
Dia’s van rondreis (1997) zijn
gedigitaliseerd en daarvan een
audiovisuele show gemaakt.
Voor Syrië zijn vele dia’s
historisch materiaal geworden.
De rescente verwoestingen
komen ook aan bod.
De stad zijn geschiedenis,
architectuur en zijn mensen.

Het H. Land in
Bijbelverhalen
Syrië & Jordanië

Barcelona
Antoni Gaudí
– Gehele oeuvre

Over het leven en werken van
deze wereldberoemde
Catalaanse architect.

Tijd incl. pauze 10-15 min.

voren afspreken a.u.b.
In twee delen
2x 2.00 uur of een selectie van
onderwerpen: 1x 2 uur
Nieuw!
2 versies mogelijk: najaar
(Kerstmis) en voorjaar (Pasen)

Twee versies;
2.00 uur
2.30 uur

2.00 uur
In twee delen
2x 2.00 uur

Antoni Gaudí
Een selectie uit de hiervoor 1x 2 uur
– De 7 werken
genoemde Gaudí presentatie
op de Wereld Erfgoedlijst
De beroemde kerk in Barcelona 1 x 2.00 uur
Sagrada Familia
waar al sinds 1882 aan
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Gouden Ring,
St. Petersburg en Moskou
Nederlanders
in Sint-Petersburg
Rusluie

gebouwd wordt.
o.a. Vladimir, Soezdal,
Kostroma, Sergiev Posad,
Hermitage, metro Moskou,
Kremlin, Rode Plein.
De gescheidenis van
Nederlanders met name de
Vriezenveners die 200 jaar
(1720-1917) daar fortuin
hebben gemaakt.

Enkele versies
90, 120 en 150 min
75 – 120 min.

Ook het werk van kunstenaars
komt aan bod.

Sint-Nicolaas-Sinterklaas
door de eeuwen heen

De heilige en de historische
ontwikkeling van het
Sinterklaasfeest vanaf 10e
eeuw tot heden.

2.00 uur
Tip: toepasselijk in november
(na de intocht) t/m 5 dec.

Jeruzalem

Cultuur historisch erfgoed
De stad zelf en met de
invalshoek van het joodse,
christelijke en islamitische
Jeruzalem.

2.00 uur
Tip: toepasselijk in de
maanden voor Pasen, maar
kan ook het gehele seizoen.

Venetië en de Veneto, Italië

Venetië incl. de eilanden, de
paleizen van de Veneto en de
steden als Vicenza en Padua.
Over drie Salvador Dalí
locaties: Cadaqués/Portlligat
(villa), Figueres (Dali theater
museum) en Púbol (kasteel
Gala Dalí). Aangevuld met
mooie beelden uit Catalonië.

2.00 uur

Salvador Dalí en Catalonië
Catalonië (noordoost Spanje)

2.00 uur

Opm: er is veel lof voor de combinatie beelden met bijbehorende muziekkeuze in bovenvermelde shows.

Vervolg op volgende pagina
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Tabel 2

Diapresentaties
Voor een optimale projectie moet de zaal donker zijn.

Onderwerp

Opmerking

Tijd incl. pauze 10-15 min

China
In twee delen

China deel 1

Binnen 2 uur

Kanton-Yangshuo/karstgebergte-LijiangLeshan-Panda's-Xiahe/Labrangklooster

China deel 2

Binnen 2 uur

Xian/Terracotta leger-Peking-Chinese Muur

IJsland
Zuid-West USA
Marokko -de koningssteden
Zuid-Afrika
Nieuw Zeeland
In twee delen
Spanje-Andalucia

Spanje-Camino de Santiago
Rome
Ligurische kust, Italië

Rondreis – natuur
Rondreis – veel natuur
Stedenreis
Rondreis – wilde dieren, natuur
en Kaapstad
Zuidereiland
Noordereiland
Sevilla, Cordoba, Granada en
Pueblos Blancos (witte dorpen)
en de Semana Santa (Goede
Week) processies
Traject in Spanje; met een
cultuur historische insteek
Stad – cultuur-historisch
Kuststrook van Genua tot Pisa:
Portofino, Cinque Terre,
Portovenere, Eriche, Carrara,
Lucca, Pisa en Toscaans
landschap

Het land van Franciscus van Steden in Italië waar hij ooit
Assisi
heeft vertoefd.

2 uur
2 uur en een versie 2:30 min
2 uur
2 uur
Binnen 2 uur
Binnen 2 uur
2 uur

2 uur
2 uur
2 uur

2 uur

Tabel 3
Muziekserie
“Balsem voor de ziel”

Samen luisteren naar mijn muziekkeuze
met een persoonlijke toelichting

1-2 uur: volgens
afspraak
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