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SVU
beleefde in een korte periode heel veel, waar je normaal iets langer over doet.
Woordje van de voorzitter
Je kijkt er een jaar lang naar uit
en als het dan eenmaal zover
is, is het ook weer zo voorbij: de
vakantie. Wij hopen dat u ook
weer veilig en uitgerust bent
thuis gekomen. Mogelijk net
als ons, met foto- en/of video
opnames om over een tijdje
nog eens na te genieten van
deze heerlijke vakantie. Een
tip wil ik u meegeven, probeer
deze opnames zo snel mogelijk
te verwerken, want zoals u
het mogelijk al weet, als u het
nu niet doet komt het er nooit
meer van! Of ben je mogelijkerwijs na verloop van tijd belangrijke details vergeten.
De medewerkers van SVU hebben daar even geen tijd voor,
want wij hebben nog een aantal
zeer prachtige en interessante
projecten af te ronden. Hier
zijn wij ruim voor de vakantie al
mee gestart, maar de voltooiing
zal later in dit jaar gaan plaatsvinden. Daarnaast moeten er
weer een aantal nieuwe projecten in de steigers worden gezet
en/of worden opgestart. Een
spannende tijd voor SVU. Wij
houden u op de hoogte!
Helaas, misschien is het u aan
de foto hierboven al opgevallen,
hebben wij afscheid moeten
nemen van onze voorzitster
Jacqueline Michielsen,die deze
taak niet meer kon combineren
met haar thuis en werksituatie.
Jacqueline namens alle medewerkers en bestuur danken wij
jou voor je inzet, enthousiasme
en bijdrage en zijn wij apetrots
dat je als volleerd cameravrouw,
zeker na de cursus, actief wilt
blijven binnen onze stichting.
Als u mij toestaat stel ik mij
graag later aan u voor aangezien de schrijfruimte hier
beperkt is.
Met vriendelijke groeten,
Ron Schellekens
Voorzitter SVU

Zo sta je met een SVU-camerateam oog in oog
met het gehele Koninklijke gezin. Het was hoe
dan ook een emotioneel moment: de uitvoering
van Kinderen Maken Muziek in de Amsterdamse
Heineken Music Hall. Prinses Maxima was zichtbaar ontroerd bij het zien van al die kinderen die
samen muziek maakten. Sta je bij onze hoofdsponsor om het hoogste punt van zijn “nieuwbouw” te filmen, gepaard gaande met de nodige
helikoptervluchten,verwelkom je na lang overleg
de nieuwe voorzitter van SVU, sluit je een overeenkomst met de v.v. Riel om de viering hun 75 jarige
bestaan vast te leggen op film, is er een SVU camerateam vijf dagen in Berlijn om de jubileumconcerten t.g.v. het 135 jarig bestaan van het Koninklijk
mannenkoor St Caecilia uit Tilburg vast te leggen,
vroegen wij Lia en Mariska, ondanks de hitte,(ook
de opleidingen van SVU gingen gewoon door) de
verschillen die geleerd werden tijdens de Master
Class van Cindy de Koning in tekst met u te delen.
U leest e.e.a. in dit SVU journaal, dat wegens omstandigheden bleef liggen tot het laatste moment,
niet wetende dat het ons nog de nodige zweetdruppels zou gaan kosten. Onze vormgever Arjan zit uw
secretaris nu wel erg achter de vodden, hij wil alles
op tijd klaar en tijdig bij u hebben, zodat u weer op
de hoogte bent van het wel en wee van SVU. Dan
heb ik het met u nog niet kunnen hebben over de
“grote”klapper die eraan gaat komen: “Filmfestival
Scholen Udenhout 2012-2013”. T.g.v. het 5- jarige
bestaan van SVU. Binnenkort gaat u via de media
hier meer over horen en lezen.
Presenteren doe je zo!
Op zaterdag 26 mei 2012 was
het voor de voice-overs van VCU geen vrije (zater)
dag maar werden zij door Cindy de Koning van
Omroep Brabant getraind. Na het voorstelrondje
ontvingen we in een plenaire sessie informatie
en tips over het presenteren. Hierbij schoven ook
Claudia en Yolande van de afdeling communicatie
van hoofdsponsor Hoppenbrouwers Electrotechniek
aan. Ook Mariska van Beek van Art-Fact (servicepunt voor amateurkunst in Tilburg) was een van de
enthousiaste deelnemers op deze dag.
Er werd gestart met het doorspreken van een aantal belangrijke tips zoals: houding, de voorbereiding
van het onderwerp en de woordkeuze. We leerden
ook dat door je stem op de juiste manier te gebruiken je de boodschap nog beter over brengt. Want
je moet ervoor zorgen dat wat je zegt ook gehoord

en begrepen wordt. Dat geldt trouwens niet alleen
voor presenteren maar is ook in het dagelijks leven
erg handig;-). Keep It Short en Simpel (KISS) is dan
ook een belangrijk gegeven bij het tekstschrijven en
presenteren. We kregen al snel een opdracht om
een eigen tekst uit te werken. Aanvankelijk werd die
zonder camera doorgenomen. Aan de medecursisten
werd gevraagd hoe het verhaal overkwam en zo werden allen actief bij deze oefening betrokken. Na een
heerlijke lunch, die werd verzorgd door 2 vrijwilligers
van de SVU familie, kon het praktijkgedeelte starten.
Intussen was ook de heer Hein Ceelen van Kunstbalie aangesloten. Het is immers deze organisatie
die deze pilot financieel ondersteunt. Vol interesse
en aandacht volgde hij de verrichtingen van de
deelnemers. De cameramensen van SVU waren
uitgenodigd om opnamen te maken. Zij hadden het
ochtendprogramma vanaf de zijlijn gevolgd maar
moesten nu ook zelf aan de slag. Presenteren bij
een beeldfragment is wel heel wat anders dan
een documentaire of een bedrijfs DVD inspreken.
Niemand van ons had dan ook enige ervaring op dit
gebied. Het viel aanvankelijk dus ook niet mee: te
lange tekst, te snel of te veel uit het hoofd geleerd.
We kregen het er warm van. Gelukkig begeleidde
Cindy ons met veel geduld en gaf steeds een aantal
praktische tips. Elke voice-over mocht 3 pogingen
wagen en eerlijk is eerlijk. Oefening baart kunst. Je
leert nu eenmaal het snelst om het ook zelf te doen.
Wat ook een belangrijk leerpunt voor ons was is de
samenwerking met de cameraman/vrouw. Je bent
immers samen verantwoordelijk voor een goede
opname. Na de cameraopdracht gingen we in
een studioruimte een geluidsfragment inspreken.
Je bent dan niet in beeld maar ondersteunt met
woorden de beelden. Dat verreist een heel andere
aanpak van de presentator. Ook daarbij bleek dat
driemaal scheepsrecht is. Alle opnamen werden
weer gezamenlijk beluisterd en van kritisch positief
commentaar voorzien.
De leerzame dag werd afgesloten met een evaluatie. Daarbij gaf Cindy extra tips maar ook een individuele terugkoppeling aan de deelnemers.
Op de website van Cindy de Koning was daarna al
snel het volgende bericht te lezen:
“Zaterdag 26 mei mocht ik een presentatie- en
voicetraining geven aan een aantal enthousiaste
medewerkers van de Stichting Videogroep Udenhout. Prachtig om te zien hoe ze in 2 dagdelen
enorme sprongen maakten. Coachen is intensief
maar ontzettend inspirerend en prachtig om te
doen.”

Nieuwsbrief Stichting Videogroep Udenhout

Terugkijkend was het een hele leerzame dag
die bijdraagt aan de professionalisering van
de SVU vrijwilligers. Ik ben blij dat ik een van
de deelnemers mocht zijn en kijk terug op een
hele inspirerende leerzame dag. Ik hoop de
geleerde vaardigheden dan ook snel bij SVU
in de praktijk te brengen.
Voice- over Lia
Bijzondere masterclass
presentatie en voice-over
Zaterdag 26 mei 2012 | plaats delict: brandweerkazerne van Udenhout | het SVU-team
staat paraat. Het begin van een gloednieuwe
reportage? Nee, maar het had zomaar gekund. Zeker als je goed in beeld staat, een
team bent met je cameraman/-vrouw en weet
naar welke slotzin je toe praat. Een van de
tips die Cindy de Koning gaf tijdens haar boeiende masterclass ‘presentatie- en voicetraining’. U kent deze veelzijdige presentatieprofessional ongetwijfeld van Omroep Brabant.

Wat een bofkont dat ik op uitnodiging van de
SVU bij deze interactieve training aanwezig
mocht zijn.’s Ochtends kregen we een kijkje in
het presentatievak met allerlei ins & outs over
items maken, verhalen vertellen en houding/
stemgebruik. Superinteressant. Vervolgens
schreven we in de pauze een eigen voice-over
en presentatietekst. Na een heerlijke lunch
(complimenten aan Els) gingen we zelf aan
de slag: voor de camera (presentatie), achter
die
de Koning(voice-over)
gaf tijdens haar boeiende
‘presentatie- en voicetraining’. U kent deze
deCindy
microfoon
én metmasterclass
persoonveelzijdige presentatieprofessional ongetwijfeld van Omroep Brabant. Wat een bofkont dat ik op
lijke
feedback
door
Cindy.
Bijzonder
leuk
enmocht zijn.’s Ochtends kregen we een
uitnodiging van de SVU bij deze interactieve training aanwezig
kijkje in het presentatievak met allerlei ins & outs over items maken, verhalen
vertellen en
leerzaam!
Later die dag las ik op de twitterhouding/stemgebruik. Superinteressant. Vervolgens schreven we in de pauze een eigen voice-over en
account
Cindy
presentatietekst. Na een heerlijke lunch (complimenten aan Els) gingen we
zelf aan devan
slag: voor
de de Koning: “Superenthousicamera (presentatie), achter de microfoon (voice-over) én met persoonlijke
feedback
door Cindy.
aste
cursisten
bij SVU. Training geven.” Tot slot
Bijzonder leuk en leerzaam! Later die dag las ik op de twitter-account van Cindy de Koning:
deze een
nieuwsbrief
“Superenthousiaste cursisten bij SVU. Training geven.” Tot slot via deze via
nieuwsbrief
bericht terug een bericht terug @cindy@cindydekoning: “zaterdag 26 mei, brandweerkazerne Udenhout: fantastische
masterclass
gehad van 26 mei, brandweerkazerdekoning:
“zaterdag
een bevlogen vakvrouw. Veel gedaan, veel geleerd. Bedankt Cindy, voor deze geweldige ervaring en
ne
Udenhout:
fantastische masterclass gehad
blijvende herinnering.” | Mariska van Beek
van een bevlogen vakvrouw. Veel gedaan, veel
(logo van kunstbalie) Kunstbalie en de SVU: Tim aan het woord. geleerd. Bedankt Cindy, voor deze geweldige
ervaring en blijvende herinnering.”
ARJAN,
DIT KOMT NOG NA. IK HEB HET NOG NIET> als het er nog bij kan? Anders……..niet.
Mariska van Beek
Team Hoppenbrouwers fietst voor Duchenne Heroes

Van zondag 9 t/m zaterdag 15 september a.s. zal Henny de Haas, directeur Hoppenbrouwers
Kunstbalie en de SVU:
Elektrotechniek, samen met zijn collega’s John de Laat en Marcel Hendrikx (beiden projectleider)
Tim aan het woord.
deelnemen aan Duchenne Heroes. Dit is een fietstocht met zo’n 350 mountainbikers, die 7 dagen
lang, gemiddeld 100 loodzware kilometers per dag, van Luxemburg naar Nijmegen
fietsen.
Hun doel is
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WEDSTRIJDREGLEMENT
Hoppenbrouwers onze sportieve collega’s op de voet kunnen volgen. Een camerateam van SVU o.l.v.
1. Voorwaarden voor
deelname:
filmpje
zijn
wij
naar de basisscholen in Udenprojectleider) deelnemen aan Duchenne Heroes.
Wim zal de aankomst van Team Hoppenbrouwers in Nijmegen op zaterdag
15 september
vastleggen.
1.1
De wedstrijd staat open voor alle componisten.
Wederom een prima samenwerking tussen ons bedrijf en SVU!
1.2
De compositie is voor gemengd koor (SATB) a capella of met pianobegeleiding.
hout
gegaan en hebben wij de bovenbouwDivisi zijn toegestaan.
Bekijk onze teampagina op: http://aa5.nl/snHWw
1.3
De compositie sluit qua moeilijkheidsgraad aan bij het repertoire zoals te vinden in

Team Hoppenbrouwers fietst
voor Duchenne Heroes
Dit is een fietstocht met zo’n 350 mountainbikers, die 7 dagen lang, gemiddeld 100
loodzware kilometers per dag, van Luxemburg
naar Nijmegen fietsen. Hun doel is geld bijeen
brengen voor een medicijn tegen de ziekte
van Duchenne. (Spierdystrofie). Dit is een
wrede spierziekte, waarbij door een gen-fout
de spieren langzaam afbreken. Tot nu toe
heeft het team zo’n 5500 euro bijeengebracht
aan sponsorgeld voor het Duchenne Parent
Project. Deze organisatie is opgericht door ouders om het wetenschappelijk onderzoek naar
een genezing of behandeling van de ziekte te
versnellen.
Ook de hulp van SVU is ingeschakeld voor dit
evenement. Henny zal de rit filmen met behulp van een helmcamera. Ook ondervraagt
hij elke dag een deelnemer over het wel en
wee van de fietstocht en brengt zelf verslag
uit. Iedere avond stuurt hij een kort filmverslag
naar Wim van Gorkum van SVU door. Wim zal
het beeldmateriaal vervolgens tot een filmpje
van max. 5 minuten monteren en naar mij
sturen. De volgende dag plaats ik dan het

leerlingen een rebus gegeven. Deze heeft de
klas gezamenlijk opgelost. De oplossing van
de rebus was om op internet het filmpje van
het Verzonken Kasteel te bekijken. De klassen
hebben dit dan ook gedaan. Inmiddels is het
filmpje dat 8.49 minuten duurt al 456 keer
bekeken. Wij zijn erg trots op ons resultaat.
Toch hebben we zeker nog van een paar dingen geleerd, die we de volgende keer anders
kunnen doen, zodat we nog een beter resultaat
krijgen. Maar met dit resultaat zijn wij zeer
tevreden. We hebben met de cursisten nog
een bijeenkomst. Hierbij zullen wij ons filmpje
presenteren aan onze docent Ruut. Hij zal dan
een oordeel geven wat hij ervan vindt en wat er
eventueel beter of anders kan. Verder zal dan
ook de SVU groep die een documentaire maakt
over Udenhout een groot gedeelte laten zien
van hun deel van de cursus. Ik persoonlijk ben
zeer benieuwd naar hun resultaat. De cursus
was voor mij een leerzame en leuke ervaring
en wil daarom ook SVU bedanken dat zij dit
mogelijk hebben weten te maken.
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

veelgebruikte bundels als Ars Musica IV en Chor Aktuell.
De duur van het ingezonden werk bedraagt ca. 3 minuten.
Keuze van tekst en taal is vrij.
De compositie dient origineel te zijn.
Inzenden van een reeds bestaand werk is toegestaan, mits het nog niet is
uitgegeven. Elke componist mag maximaal drie composities insturen.
De manuscripten dienen goed leesbaar te zijn.

2. Wijze van inzenden:
2.1

De inzending moet volgende gegevens bevatten:

a.

Vijf exemplaren van de compositie afgedrukt op A4 formaat. Bovenaan de eerste bladzijde
van de compositie wordt een motto vermeld (zonder enige aanduiding waaruit de identiteit van
de inzender kan blijken). Eventueel kan een korte toelichting op het werk worden
meegestuurd.
Een CD-rom met daarop de partituur als drukklare pdf-file. Het motto van de compositie staat
op de diskette of CD-rom vermeld.
Een gesloten envelop met op de buitenzijde het motto van de compositie en daarin de
volgende gegevens:
i.
volledig ingevuld aanmeldformulier
ii.
kort Curriculum Vitae
v.
een schriftelijke bevestiging dat het werk nog niet werd gepubliceerd

b.
c.

Claudia Grijsbach,
Medewerker communicatie

filmpje op ons intranet, zodat alle medewerkers
van Hoppenbrouwers onze sportieve collega’s
op de voet kunnen volgen. Een camerateam
van SVU o.l.v. Wim zal de aankomst van Team
Hoppenbrouwers in Nijmegen op zaterdag 15
september vastleggen. Wederom een prima
samenwerking tussen ons bedrijf en SVU!
Bekijk onze teampagina op:
http://aa5.nl/snHWw
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