MET MEDEWERKING VAN : WITH THE COOPERATION OF:

https://fbp-bﬀ.org/nl/

http://www.nds-avstumpflnl.com

http://www.dgfectsav.com/nl/

http://www.avf.be/start.html

AVEC LA COOPERATION DE:

www.dikafotografie.be

https://www.wnsoft.com/en/pte-av-studio/

Page 1 of 13

Beste AV liefhebbers,
Voor deze 9de editie van Digirama hebben zich liefst 57 AV reeksen aangemeld, vooral uit België,
Nederland, maar ook uit Engeland, Australie, New Zealand, Ierland, Noorwegen, Frankrijk,
Duitsland, Zuid-Afrika, Slovenië!
De makers van deze AV’s hebben hun beste beentje voorgezet, waar onze Internationale Jury,
Henk Tulp( NL) - Philippe Malfait (BE) en Mark D’Hanens (BE) de moeilijke taak had om uit al deze
prachtige AV’s de winnaars uit te kiezen: waarvoor onze onuitspreekbare dank.
Een dikke proficiat aan alle deelnemers en laureaten voor hun prachtige Av’s!
Jammer genoeg, door de beperkte projectie tijd die we hadden, konden we maar een beperkt
aantal tonen op onze Gala-Projectie, die doorging in Kapellen, zaal ’t Kerkske.
Enkele sfeerbeelden kan je hier bekijken: https://www.sfnk.be/digirama
Jammer genoeg, wordt het elk jaar moeilijker om deze wedstrijd te organiseren.
Sponsors haken af, subsidies worden geschrapt….Daarom ook enkel een Digitale Catalogus!
Maar, niet getreurd, Digirama 2019 is een groot succes!
Wij willen al onze medewerkers, sponsors, hartelijk bedanken, die hebben bijgedragen om
Digirama een groot succes te maken!

Chers amateurs du Diaporama
Pas moins de 57 séries AV se sont inscrites pour cette 9ème édition de Digirama, principalement
de Belgique, des Pays-Bas, mais également d'Angleterre, d'Australie, de Nouvelle Zélande,
d'Irlande, de Norvège, de France, d'Allemagne, d'Afrique du Sud et de Slovénie!
Les créateurs de ces diaporamas ont mis tout en oeuvre, et notre jury international, Henk Tulp
(NL) - Philippe Malfait (BE) et Mark D'Hanens (BE) aient eu la diﬃcile tâche de choisir les gagnants
de tous ces merveilleux oeuvres. : pour lesquels nos remerciements indicibles.
Félicitations à tous les participants et lauréats pour leurs magnifiques AV!
Malheureusement, en raison du temps de projection limité, nous n'avons pu aﬃcher qu'un
nombre limité à notre projection de gala, qui a eu lieu à Kapellen, Salle 't Kerkske.
Vous pouvez voir des images de l'atmosphère ici: https://www.sfnk.be/digirama
Dommage, il est de plus en plus diﬃcile d’organiser ce concours chaque année. Les sponsors se
retirent, les subventions sont supprimées ...
Par conséquent, seul un catalogue numérique! Mais ne vous inquiétez pas, Digirama 2019 est un
énorme succès!
Nous tenons à remercier tous nos employés, sponsors, qui ont contribué au succès de Digirama!
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Dear AV enthusiasts,
No fewer than 57 AV series have registered for this 9th edition of Digirama, mainly from Belgium,
the Netherlands, but also from England, Australia, New Zealand, Ireland, Norway, France,
Germany, South Africa, Slovenia!
The creators of these AVs have done their utmost, and our International Jury, Henk Tulp (NL) Philippe Malfait (BE) and Mark D'Hanens (BE) had the diﬃcult task of choosing the winners from
all these wonderful AVs : for which our unspeakable thanks.
Congratulations to all participants and laureates for their beautiful AVs!
Unfortunately, due to the limited projection time we had, we were only able to show a limited
number on our Gala Projection, which took place in Kapellen, Hall 't Kerkske.
You can view some atmospheric images here: https://www.sfnk.be/digirama
Unfortunately, it is getting harder every year to organize this competition. Sponsors are dropping
out, subsidies are being scrapped ....
Therefore, only a Digital Catalog! But not to worry, Digirama 2019 is a huge success!
We want to thank all our employees, sponsors, who have contributed to make Digirama a great
success!

Laureaten - Les Gagnants - Laureates
1 - Grand Prix Maurice & Liliane Dorikens - Special Price DGFects
Andrew N Gagg - UK

Chakra Sutra

CHAKRA SUTRA is written in a non-narrative form, comparable to the sutra of
Indian literature, to show diﬀering aspects of a key motif of India's culture - the
wheel - one of her most enduring symbols. Much that is Indian is cyclical.
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2 - Gold Medal SFNK - Special Price PTE
Marc Allen - UK

The End Of All Our Exploring

'I didn't want to go, but after visiting the Oskar Schindler Museum, I relented.
I found, as I suspect everyone does, the Auschwitz Birkenau camps to be
harrowing. I only had my iPhone and I took some snaps. Back Home; I heard the
music of Max Richter and thought it was the saddest, yet most beautiful music I
had ever come across. I immediately knew that my iPhone pics would work.’
3 - Medaille d’Argent SFNK

Prix Spécial PTE
Prix Spécial AV sans paroles
Prix spécial meilleure entrée belge

André Teyck - Armand De Smet - BE

Blues Du Dentiste

Illustration humoristique de la chanson "Le blues du dentiste" de Henri Salvador
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4 - Bronzen Medaille SFNK
Ludo Kindt - BE

De Rode Draad

Bij de bakker krijg je DE ZONDAG mee om je zondagse ontbijt mee in te vullen. De
tekst van eindredacteur Pascal Kerkhove blijft evenwel op je maag liggen bij het
zoveelste verkeersongeluk met jongeren. Als je in de namiddag nog een
emotioneel weefwerk ontdekt bij Lieve Meyfroodt is de link gauw gemaakt en
wordt een av concept geboren.

5 - Diploma SFNK
John Hodgson - Aus

Confession

A man makes an AV reflecting on his life, while at the same time settling a few
scores.
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6 - Diploma SFNK
Linda and Edgar Gibbs - UK

A Mother's Story

At 09:15 on the morning of 21 Friday October 1966 thousands of tonnes of coal tip
waste slid down a mountain side and devastated the mining village of Aberfan in
South Wales. The black mass crashed through the local school where pupils were
celebrating the last day of term. In total 144 people were killed; 110 were school
children. Fifty years on, and through the words of a song, a mother recalls the day
of the disaster and how she lost her only son.
7 - Diploma SFNK
Charles Hulse - Aus

Out of the Past

In 79AD the city of Pompeii was overwhelmed by the eruption of Vesuvius and in
time was forgotten. 1500 years later it was re-discovered.
Today our main understanding of Roman life comes from discoveries at Pompeii.
Some of the finds are among the most poignant in all human history.
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8 - Oorkonde KAVF
Johan Werbrouck - BE

De Colonne

In augustus 2018 werd het bevrijdingsoﬀensief van 1918 herdacht door een
historische evocatie bestaande uit een colonne Belgische, Britse en Franse
soldaten uitgerust zoals toen. In hun zog volgde een karavaan met veldkeukens,
transportwagens en kanonnen. De colonne trok dwars door West- en OostVlaanderen langs diverse slagvelden uit het bevrijdingsoﬀensief.
Bij de aanvang van de tocht is de sfeer melancholisch en echo's van het
verwoeste landschap en bloedige slagvelden wegen op het gemoed. Naarmate de
colonne verder trekt groeit het optimisme en ieder bevrijd dorp brengt de
overwinning en de uiteindelijke vrede dichterbij.
9 - Diploma SFNK
Firmin Van Puyvelde

Brief uit Dresden

Het waar gebeurde verhaal van een door nazi-Duitsland opgeëiste Vlaamse
jongeman. Zijn Duitse werkgever schrijft na de oorlog (W.O.II) hierover een brief
aan zijn ouders waarin hij vertelt over het wel en wee van Leon De Paepe (de
jongeman) tijdens zijn laatste oorlogs-en tevens levensjaren.
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10 - Diploma SFNK
Luana Laubscher - ZA

You Don’t Own Me

Evocative, Slightly “Dark” Association within a relationship.
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AANVAARDINGEN Malcolm Imhoﬀ - UK

ACCEPTATIONS -

ACCEPTANCE

Soul Music

In 2010 I was honoured to be invited to participate in the BBC radio programme
"Soul Music", a series about pieces of music with a powerful emotional impact.
The hymn "How Great Thou Art" has enormous significance for me as it was in my
head throughout my attempt to climb Mont Blanc. Peter Coles heard the
programme and said I should make this Audio Visual.
Lus Joosten

Just ordinary People at an ordinary Bus Stop

Twee minuten eerbetoon aan alle "gewone" mensen !
Berchem Station

Bushalte : Perron 21 -
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François De Meyer

Landschaftspark Duisburg

Sfeerbeelden van hoogovens in het Ruhrgebied Duitsland
Jan Demuzere

Protected Area

De reeks omvat een fotografiereis in het natuurgebied La Brenne in Frankrijk ,
gedurende de maand mei (2019).
Het beschermd natuurgebied geniet internationale bekendheid door zijn rijke flora
en fauna te midden van ongerepte en authentieke natuur …
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Gerrit van Harreveld

Salar de Uyuni

Omringd door de toppen van de Andes ligt in Bolivia op 3650 meter hoogte de
grootste zoutvlakte ter wereld. In deze onwerkelijke witte vlakte liggen ook enkele
eilandjes en langs de rand een paar dorpjes. In het regenseizoen staat de
zoutvlakte onder water, maar in het droge seizoen lijkt het net een eindeloze
ijsvlakte.

Richard Praast

People OK

Zonder woorden……
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Ludo Kind

The Trenches

TRENCHES is een eigenzinnige invulling rond "soldiers uit den vreemde"
kunstenaars die hier hun werk en hun leven lieten. In Museum L (lichtmeridiaan)
bouwde Pieter-Jan Peeters zijn loopgraven en vulde de installatie met portretten.
Een compilatie van verzen door en met Willy Verhegghe geeft invulling en vertaling
van hun poëzie.
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DE DEELNEMERS
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