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van de voorzitter - mei 2016

De zaal was goed gevuld en de stilte van het publiek verried dat er veel aandacht was voor 
de spreker. Nico Bastens gaf zijn commentaar op de inzendingen voor de Afdelingswedstrijd 
5-met-samenhang. Veel lovende commentaren na afloop over het deskundige en 
herkenbare commentaar op de ingezonden series. Een avond met veel leermomenten, en 
daar was het ons als Afdelingsbestuur om te doen. Niet iedereen kan winnen maar iedereen 
kan leren.

De waarde van wedstrijden zit niet alleen in het egostrelen van de winnaars maar ook in de 
ervaring die je opdoet en het vele beeldmateriaal dat op zo’n avond wordt vertoond.

We hadden in de uitnodiging voor de bespreekavond al geconcludeerd dat er dit jaar in 
kwalitatieve zin veel sterke inzendingen waren. Het was dan ook geen probleem voor de jury 
om de negen nominaties te selecteren die we als Afdeling Limburg mogen voordragen voor 
deelname aan Foto Nationaal. De uitslag treft u aan op onze website.

Wel opvallend: grote verschillen in clubdeelname. Van de 29 inzendingen waren er 2 
van persoonlijke leden en de resterende 27 waren afkomstig van 13 clubs. Iets meer dan 
eenderde van de clubs die meedoet en dat terwijl seriematig fotograferen zoveel extra 
mogelijkheden biedt. Professionals doen bijna niet anders. Hier ligt dus nog wel een 
uitdaging voor de Limburgse clubs. En we gaan als Afdeling de helpende hand bieden door in 
het najaar een Afdelingsmentoraat  seriematig fotografen te organiseren.

Mei biedt weer enkele interessante clubexposities en waar kunnen we meer van leren 
dan van onze collega vrijetijdsfotografen. We sluiten de maand af met de bespreking van 
de Limburgse inzendingen naar de Bondsfotowedstrijd. Kom 30 mei naar Roermond of 1 
juni naar Voerendaal om veel prachtige fotografie te zien en deskundig jurycommentaar te 
horen!

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand - mei 2016

Thema: Verkeer

De foto van de maand mei staat volledig in het teken van Verkeer. Alles wat met vervoer en 
infrastructuur te maken heeft, valt onder dit thema, zoals auto's, treinen, fietsen, maar ook 
wegen, paden, straten en kanalen. Alles kan en mag, zolang uit de foto maar blijkt dat het met 
verkeer te maken heeft.

Verkeer (zn):dat is onder andere: circulatie, loop, roulatie, vaart, verbinding, vervoer.

Verkeer (zn):maar dat is tevens: gemeenschap, omgang, relatie.

Jammer genoeg is er niemand op het idee gekomen om het thema verkeer zo te 
interpreteren, wellicht had ik dan helaas moeten censureren , maar dit terzijde. Qua aantal 
inzendingen viel het een beetje tegen, maar de gehele inhoud en enorme variatie waren 
wederom meer dan het bekijken waard, wat de uiteindelijke keuze alleen maar ten goede 
komt.

Ik zag fietsers in volle vaart voorbij razen, vliegtuigen die komen en gaan, treinen die suizen in 
duizelingwekkende vaart over de kleurrijke perrons, maar ik was uiterst verrast door de foto’s 
met de talrijke brommers en scooters van Hub Tonnaer, die hij onlangs maakte in Vietnam, 
heel vaak getooid met een mondkapje. Het zijn er niet alleen heel veel ,maar ze zijn vaak ook 
heel vol, een compleet bamboebos, zes kratten bier, twee dozijn levende eenden, een dood 
varken, metershoge glazen ruiten, tweepersoons matrassen, koelkasten en wasmachines… 
alles reist per brommer, motor of scooter in Vietnam. Zoals heel Nederland een auto heeft, 
heeft heel Vietnam een brommer.

Uit deze schitterende serie komt dan 
ook deze keer de foto van de maand 
mei, een heel intrigerende foto, die 
me meteen opviel op door de vaart, de 
kleur en het mooi centraal geplaatste 
hoofdonderwerp, hetgeen nog eens 
benadrukt wordt door de meegevoerde 
“cirkel”, die de personen op de brommer 
als het ware in een aureooltje plaatst, 
waardoor het nog meer in de aandacht 
komt, de rest is functioneel onscherp 
met hier en daar mooie kleuraccenten.

Proficiat Hub met deze pakkende, sublieme verkeersfoto….!

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Emotie
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De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 mei 2016.

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde). Vermeld even het 
thema van de foto van de maand in je email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur 'Foto van de maand'
redactie@fotobondlimburg.nl
Om de leden alvast te inspireren, hier de komende thema's voor de foto van de maand:

juni:  emotie

juli.:  eigenaardig, gek, grappig,

aug:  i.v.m. vakantie's geen foto v.d. maand

sept.:  zomer

okt.:  portret
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juryrapport  Series '5 met samenhang 2016'

 

De afdeling Limburg van de Fotobond organiseert elk jaar een wedstrijd seriematig 
fotograferen. Deelname staat open voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden 
van de afdeling Limburg. Zij kunnen recente werken insturen die een serie van “5-met-
samenhang” vormen met één thema. De wedstrijd dient tevens als preselectie voor het 
paradepaardje van de Fotobond: Foto Nationaal, een fotosalon met het beste seriematig 
fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. Deelname is uitsluitend mogelijk op 
uitnodiging. Het bestuur van de afdeling Limburg mag voor 2016 maximaal 9 leden nomineren 
voor deelname.
In tegenstelling tot andere jaren had het bestuur dit jaar gekozen de jurering door één 
persoon te laten verrichten. Aan mij viel de eer te beurt om de ingezonden series te komen 
jureren op woensdag 6 april 2016 in het Huis van de Kunsten in Roermond.
Ik trof er de bestuursleden Frans Smets, Frans Grommen en Peter Lambrichs welke al een 
aantal series hadden uitgestald voor mijn jurering. In totaal waren er 29 series ingezonden.

De jurering is door mij verricht aan de hand van een kader met criteria. Deze zijn vervolgens 
opgedeeld in 3 jureringrondes.
• In de 1e ronde werden de scores goed, voldoende of onvoldoende beoordeeld op:
- algemene indruk,verzorging en uitstraling
- technische uitvoering van met name de afdruk
- aanwezigheid van samenhang
Indien op één van deze onderdelen onvoldoende werd gescoord ging de serie niet door naar 
de 2e ronde. Zes series kwamen niet door deze 1e ronde.

• In de 2e ronde werd beoordeeld op:
- aanwezigheid eigen signatuur
- bijzonder verhaal
- technische beheersing
Op elk van deze onderdelen waren 10 punten te behalen, in totaal dus een maximum van 
30 punten. Series welke in deze ronde minder dan 20 punten behaalden vielen af voor de 3e 
ronde. In totaal kwamen ook hier zes series niet door de 2e ronde en bleven er zeventien over 
voor de 3e ronde.

• Bij de 3e ronde werd gekeken naar:
- duidelijkheid van het onderwerp/thema
- beelden elkaar versterkten (pluspunten)
- beelden elkaar verzwakten (minpunten)
- beelden zich herhaalden (minpunten)
- aanwezigheid van intrigerende of opvallende beelden

Op elk van deze onderdelen konden maximaal 5 punten worden behaald. Maar er konden op 
onderdelen ook maximaal 5 minpunten worden toegekend.
Dit was zodoende een spannende ronde omdat de waardering twee kanten op kon gaan. De 
behaalde punten werden gesaldeerd met de punten van de 2e ronde. Er waren zodoende 
series die flink omhoog schoten, maar ook die in verhouding achter bleven.
Op basis van de som van de scores van ronde 2 en 3 werd uiteindelijk van hoog naar laag 
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bepaald welke 9 series werden genomineerd en of er nog een eervolle vermelding was.
Opgemerkt kan worden dat de gemiddelde kwaliteit en presentatie van de ingezonden 
series van een prima niveau was. De series vertoonden over de grote linie een voldoende tot 
goede samenhang. De genres waren heel divers; documentaire fotografie, straatfotografie, 
landschappen, autonoom/conceptueel,sport, stilleven en grafisch. Dat maakte het jureren 
heel afwisselend.

Waar bij een aantal fotografen nog een slag gewonnen kan worden is op het gebied van 
algemene indruk, verzorging en uitstraling. Van belang is zich bewust te zijn dat deze 
onderdelen je visitekaartje vormen waarmee je de eerste slag moet slaan. Net zoals je jezelf 
op een sollicitatiegesprek op een nette representatieve manier presenteert geldt dat hier 
ook. Dus let erop dat de passe-partouts er netjes uitzien zonder vlekken, rafelige snijrandjes 
in de kaders, te ver ingesneden hoeken, te slap en bollend fotopapier, krassen op de foto, bij 
geplakte foto’s zichtbare vuiltjes achter de foto, foto’s die scheef in het passe-partout zitten, 
te krappe passe-partouts. Allemaal zaken die ik tegen kwam.

Ten aanzien van de afdruk kwaliteit van de foto’s valt hier en daar ook nog wel het nodige 
te winnen. Soms waren afdrukken te grijs, waren er te grote pixels zichtbaar, artefacten, 
wisselende helderheden. Duidelijk is dat goed afdrukken ook de nodige vaardigheid en kennis 
vereist. Maar de meesten waren goed en er waren ook een aantal heel fraai afgedrukt op 
voortreffelijk bij het werk passend fotopapier.

Gesteld kan worden dat de meeste deelnemende fotografen de techniek van nabewerking 
kwalitatief goed beheersen en photoshop tevens op een juiste manier inzetten voor het 
creëren van de door hen beoogde sfeer, beleving en uitstraling van hun fotoserie. Bij een 
aantal is verdere bekwaming hierin noodzakelijk. Ik kwam een aantal foto’s tegen waarin het 
niet voldoende beheersen van de techniek van nabewerking zichtbaar was en de nabewerking 
daardoor onnatuurlijk wordt. Bijvoorbeeld onnauwkeurige selecties, zichtbaar doordrukken 
en tegen houden. Ook foto’s met storende grote pixels kwamen voor, waarschijnlijk is daar 
iets fout gegaan met het omzetten van bestanden. Onscherpe foto’s of delen in de foto alsook 
bewogen beelden kunnen heel functioneel zijn in een serie of een foto. Storend wordt het als 
het geen zichtbare of duidelijke doel dient en het waarschijnlijk een andere oorzaak heeft.

Zoals in het begin al aangegeven was de gemiddelde kwaliteit van het ingezonden werk van 
een prima niveau. Er zijn echter ook uitschieters in positieve zin. In dat kader wil ik er één 
noemen: Vivian Beks . Haar serie “No way out” behaalde de hoogste score. De serie vertoont 
een duidelijke samenhang, creëert de juiste sfeer, toont een prima afwisseling in beeld, 
standpunten en compositie. Beelden versterken elkaar. Het kleurgebruik past bij het thema. 
Ook de afdrukken waren van een prima kwaliteit. In alle opzichten fraai.

Nico Bastens
Meerssen, 9 april 2016
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Dat we ons bij de Fotobond, afdeling Limburg kunnen verheugen op een toenemende mate van 
aandacht/interesse voor seriematig werk, blijkt niet alleen door het aantal inzendingen, maar met 
name ook uit de kwaliteit van de ingezonden series.

De inzendingen voor de 2016-editie van 5-met-Samenhang zijn op woensdag 6 april op inhoud en 
techniek beoordeeld door Nico Bastens, autonoom documentair fotograaf, op basis van de volgende 
criteria:
• is duidelijk wat het onderwerp van de serie is cq. waar de serie over gaat;
• is er sprake van een bijzonder verhaal;
• is een coherentie/samenhang aanwezig in de serie;
• versterken de beelden elkaar, zitten er beelden in de serie die een herhaling zijn van andere 
 foto’s of bevat de serie zelfs beelden die de serie verzwakken;
• is in de serie een eigen signatuur van de fotograaf aanwezig;
• is er sprake van intrigerende elementen of opvallende beelden;
• de beoordeling van de serie cq. de afzonderlijke beelden vwb. de technische uitvoering;
• de algemene indruk van de inzending vwb. verzorging/uitstraling.

Tijdens de druk bezochte openbare bespreking op maandag 18 april heeft Nico Bastens een 
toelichting gegeven op de gehanteerde selectiecriteria en vervolgens alle ingezonden series 
besproken.

Aansluitend zijn de 9 series bekend gemaakt waaraan het predicaat "Genomineerde serie" is 
toegekend. De makers hiervan worden door het afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te 
worden voor deelname aan Foto Nationaal 2016:

Uitslag Afdelingswedstrijd - "Serie van 5 met Samenhang" 
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Eervolle vermelding

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg feliciteert de makers van de genomineerde 
series en van de opmerkelijke serie met het behaalde resultaat en wenst de genomineerde 
fotografen veel succes met hun inzending voor Foto Nationaal.
Wij gaan er daarnaast van uit dat de kwaliteit van de prijswinnende series en van alle overige 
inzendingen een inspiratiebron vormen voor onze leden zodat we voor de 2017-editie van de 
afdelingswedstrijd 5-met-Samenhang weer op een groot aantal inzendingen kunnen rekenen.

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities
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Uitnodiging bespreking Bondsfotowedstrijd 2016
Bent u ook benieuwd wat de jury van de Bondsfotowedstrijd 2016 van uw inzending vond? 
Waarom hebben sommige foto's een sticker gekregen en andere foto's niet? Waar lette de 
jury op bij de beoordeling van de ingezonden foto's?
Allemaal interessante vragen waarvan het antwoord helpt bij de fotografische ontwikkeling.
Om die reden organiseren we als Afdeling ook dit jaar weer twee bijeenkomsten waarin de 
resultaten van de Limburgse fotoclubs door een van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd 
besproken worden.
De besprekingen, waarvoor alle bij de Fotobond afdeling Limburg aangesloten leden van 
harte uitgenodigd zijn, zullen plaatsvinden op:
 

Programma
1. Bespreking van de ingezonden collecties van de aanwezige Limburgse fotoclubs
 Per fotoclub wordt de complete inzending besproken, van lage naar hoge rangorde
2. Korte pauze (Consumpties zijn voor eigen rekening)
3. Bespreking van de bekroonde foto’s (stickers brons – zilver – goud)
4. Bespreking van de inzendingen van de collecties van de topgroepen

Aanmelding vooraf is noodzakelijk.
Zonder aanmelding kan/zal de inzending van de fotoclub niet besproken worden in verband 
met het opnemen van de inzendingen in de presentatie.

De fotoclubs die bij een van beide bijeenkomsten aanwezig willen zijn worden verzocht om
vóór 15 mei per e-mail (secretaris@fotobondlimburg.nl) door te geven:
• bij welke van de twee bijeenkomsten (Voerendaal of Roermond) men als club  
 aanwezig is;
• hoeveel leden van de betreffende club bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.

Graag ook bericht indien men bij geen van de besprekingen aanwezig zal zijn.

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

maandag 30 mei 2016

Wijkaccommodatie De Vlonder
Florasingel 38  -  6043 WD  Roermond

aanvang 20.00 uur

Bespreking door jurylid
Diana Bokje

woensdag 1 juni 2016

Cultureel Centrum De Borenburg
Furenthela 16  -  6367 TL  Voerendaal

aanvang 20.00 uur

Bespreking door jurylid
Pieter van Leeuwen
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Klik hier voor meer Informatie   
Klik hier voor het Reglement 

Online fotowedstrijd 'Limburg in Beeld 2016 editie 1

http://www.fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/Limburg_in_Beeld/Limburg_in_Beeld_informatie_2016.pdf
http://www.fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/Limburg_in_Beeld/Limburg_in_Beeld_reglement_2016.pdf
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Exposeren oppe Ruiver zegt al veel. Een van de vele fotoclubs (sorry Fotogroepen)  die zich 
ook richten ( met degelijk fotowerk en modern uitgelicht met: ja, ja, LED-verlichting) op het 
thuispubliek. Natuurlijk ken ik niet alle bezoekers: maar er was zeker veel thuispubliek.

Ook de “opener” Herman Bors speelde een thuiswedstrijd. Hij had met zijn teksten “de wind 
in de rug.” Heerlijk om zo iemand, die in Proza-land en fotoland een bekende is, te horen 
openen. Bij nadere beschouwing ontdekte hij gemeenschappelijke interesse voor fotografie 
maar behoorlijk gevarieerd. En dan doelde hij vooral op de voorkeur voor onderwerpen die 
de verschillende leden benoemden. Natuur, straat, vakantie, macro enz. 

Een veel voorkomend verschijnsel in de fotowereld. Niemand is hetzelfde. Dus ook haar/zijn 
foto’s niet.

Toch ligt een kans voor de leden. Nog meer de diepte in. Nog meer jezelf in de foto terug 
laten komen. Want de verschillen tussen de leden zijn denk ik nog groter dan de getoonde 
verschillen in hun foto’s. Zoek maar eens, neem maar risico, vergeet maar de wedstrijden, 
kruip maar uit de “comfort-zone!!!”

Herman ging verder met mooie teksten. Eén thema/onderwerp wat hij beschreef pik ik er 
uit.
“En dan de jongens en meiden van de straat.  De moderne fototerroristen. Voor de 

 Exposeren  oppe Ruiver met Fotogroep Reuver

 Eén kijker naar drie foto’s met één persoon.
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straatfotograaf  is de camera een lichaamsdeel. Hij moet elk moment van de dag kunnen 
toeslaan. Altijd in de aanslag met zijn toestel. Onverbiddelijk. Laat zich niet afschrikken door 
boze blikken. Voortdurend alert, waakzaam. Om zich kijkend. 360 gradenvizier..  Om dan, 
vanuit het niets, de meest schaamteloze plaatjes te kunnen schieten.”

Omdat de teksten zo mooi waren nog een:
“Fotogroep Reuver klinkt op het eerste gezicht nogal afstandelijk. Je denkt dan aan vage 
lieden met ogen, dichtgeknepen tot een diafragma van 22 en een sluitertijd van 3 seconden, 
die met een saaie grijskaart in hun hand hun vaste plek opzoeken.” 

Kijk zo creatief als deze teksten kun je ook fotograferen. Gewoon vanuit je hart en met 
verrassingen: weg bij het cliché.

Jacques Hensen en zijn vrouwen/mannen hadden naast 48 van hun beste foto’s ook twee 
AV-serie’s . Je proefde de ervaring met het maken van AV-‘s. Gemaakt met respect voor de 
verscheidenheid. Zo wil ik de  “dia’s van vroeger” weer graag terugzien. Hoe dat er uit ziet, 
kun je nog tot 28 april bekijken.

Tot slot:
Jacques staat voor een mooie taak. De club door een altijddurende zoektocht leiden. Een 
zoektocht naar verrassingen en verbeteringen van ieders werk.

Het mooie is dat ieder op zijn niveau vooruit kan. Begin met jezelf te verrassen.

Bij de volgende expo komen we weer kijken wat dat opleverde!!!

Wim Jenniskens
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten 
verenigingen
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te 
voorkomen, verzoeken wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om 
alvast datum en tijdstip kenbaar te maken. Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op 
hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn toch gebeurtenissen, waar iedereen 
graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in gestoken hebben.
U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl
 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de 
betreffende link.

mei 2016
Hele maand mei
Fotokring Midden-Limburg exposeert deze hele maand in de kruisgangen aan de 
Swalmerstraat in Roermond.
Voor meer informatie klik hier.

Hele maand mei
Nelly van den Boom exposeert de hele maand mei bij foto Gery in Heerlen. Voor meer info 
klik hier.

26 april t/m 29 mei
Van 26 april t/m 29 mei 2016 is de nieuwe foto-expositie van Fotogroep Interfocus te zien in 
de Gabriël Gorriszaal van de Bibliotheek Bibliorura in Roermond. Het thema van de expositie 
is ‘Herdenking en Bevrijding’. Voor meer informatie klik hier !

13 mei
Presentatie door documentaire-fotograaf Nico Bastens bij Fotoclub Dracula, Hoenderstraat 
2B te Margraten
Voor meer informatie: klik hier

20 t/m 22 mei
De afgelopen 10 jaar heeft fotogroep Tegenlicht zich bezig gehouden met het vastleggen van 
Luik / Liege in een aantal thema’s.
Op vrijdag 20 mei wordt een expositie over deze thema;s geopend. Verder is de expositie te 
zien op 21 en 22 mei van 11.00 tot 17.00 uur in  Galerie-Atelier 7tien49 Kamp 10 6361 GX te 
Nuth. Klik hier voor meer info.

Exposities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
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30 mei 2016
Openbare bespreking inzendingen Bondsfotowedstrijd 2016 in Wijkaccommodatie De 
Vlonder, Florasingel 38  -  6043 WD  Roermond.
Aanvang 20.00 uur.
Bespreking door jurylid Diana Bokje. 

september 2016
op 16-17-18-23 en 24 sept. 
FotoF expositie 2016 in Galerie 7tien49 in Nuth.
Nadere info volgt.

november 2016

11, 12 en 13 november 
Fotoclub Reflex '88 exposeert 11, 12 en 13 november, haar fotowerk in de Spuiklep in 
Heerlen.
Ook worden er weer diverse multimedia shows gepresenteerd.
Opening is op vrijdag 11 november om 20.00 uur.
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Expositie Fotogroep Interfocus Roermond

Van 26 april t/m 29 mei 2016 
is de nieuwe foto-expositie van 
Fotogroep Interfocus te zien in de 
Gabriël Gorriszaal van de Bibliotheek 
Bibliorura in Roermond. Het thema 
van de expositie is ‘Herdenking en 
Bevrijding’.

De maand mei staat in Nederland 
traditioneel in het teken van 
herdenking van de gevallenen in de 
Tweede Wereldoorlog en de viering 
van de bevrijding. De ongekende 
gruwelijkheden moeten in het 
bewustzijn van alle mensen blijven, 
om herhaling te voorkomen.

De leden van Fotogroep Interfocus 
laten zien hoe op verschillende 
plaatsen de oorlog herdacht wordt. 
De militaire herdenkingen zijn daarbij 

belangrijk en vooral natuurlijk de helden die ons de vrijheid hebben gebracht. Herdenkingen 
dicht bij huis maar ook in Sint Petersburg en Frankrijk. Intieme momenten van overdenking 
maar ook een grootse parade zijn tijdens de expositie te zien, naast nog tastbare ‘relikwieën’ 
zoals de bunkers aan de Franse kust.

Nederland heeft internationaal een centrumfunctie in de vorm van het Vredespaleis in Den 
Haag. Dialoog en rechtspraak in plaats van gewapende conflicten die alleen maar slachtoffers 
en verliezers opleveren. Vrijheid als de natuurlijke sfeer van het leven.

De expositie is gratis toegankelijk.

 
Vanaf de maand maart 2016 exposeert de FG Interfocus regelmatig foto's in de bibliotheek 
van Roermond (Bibliorura) aan de Neerstraat.
Dit zijn kleine thematische exposities (ongeveer 14-16 foto's).

De volgende thematische exposities zijn:
- in mei 'Bevrijding'
- in juni 'OLS Maasniel'
- in oktober 'Geschiedenis'
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zie ook: http://nellyh.nl/fotografie/

Nelly van den Boom (AFV het MOtief) bij foto Gery

http://nellyh.nl/fotografie
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Expositie Fotokring Midden-Limburg
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De afgelopen 10 jaar hebben we ons bezig gehouden met Luik vast te leggen in een aantal thema’s 
wat heeft geresulteerd in deze expositie met als kroon op het fotowerk een fotoboek.
Het boek is tijdens de expositie in te zien en tevens te bestellen.

De expositie wordt geopend op vrijdag 20 mei om 20.00 tot 23.00 uur. 
Verder is de expositie te zien op 21 en 22 mei van 11.00 tot 17.00 uur.

Locatie is  Galerie-Atelier 7tien49 Kamp 10 6361 GX te Nuth.

U bent van harte welkom.

Fotogroep Tegenlicht / Expositie Liège/Luik



20
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m e i  2 0 1 6

	  

Presentatie Nico Bastens bij Fotoclub Dracula
Vrijdag 13 mei 2016: Fotocafé Fotoclub Dracula, Hoenderstraat 2b Margraten.
Aanvang 20:00 uur, gratis toegang.

De fotografie van het leven

Nico Bastens, geboren en opgegroeid in Maastricht, is documentair 
fotograaf die midden jaren negentig als amateur zijn eerste 
stappen in de fotografie maakt. Vanuit Nico’s behoefte aan 
verbetering en professionalisering volgt hij een driejarige 
studie aan de Nederlandse Fotovakschool. Hij slaagt in 2009, 
gespecialiseerd in documentairefotografie. Begin 2011 vervolgt 
hij zijn studie voor een hogere graad aan de Fotoacademie in 
Amsterdam, opnieuw in documentair. Het jaar erna slaagt hij cum 
laude.

In 2009-2010 maakte hij een zes maanden durende reis door Chili 
en Argentinië. In Argentinië, vooral in Buenos Aires, raakte hij 
gefascineerd door de tango. In bars, salons, straten en op pleinen 
is deze dans en haar muziek alom aanwezig. Een dans vol passie en 
dynamiek, soms bijna poëtisch, vaak nostalgisch en klassiek. Deze 
ingrediënten vormden de basis voor een fotoserie over de tango 
resulterend in de serie “El tango: un baile de pasión clásico ”

Nico Bastens – Documentair fotograaf
Emmaweg 58,  6231 BN Meerssen  

06 51811253

fotonique@gmail.com  
www.fotonique.nl   

 www.facebook.com/fotonique

In 2008 verbleef hij enige tijd in Armenië waar hij levens van gehandicapte kinderen in beeld bracht. Hij deed 
dit belangeloos als hulp voor een Nederlandse stichting die aldaar werkzaam is. Het eindresultaat was een serie 
exposities en een uitgave onder de titel “Het vergeten land Armenië”.
In 2011 bezocht hij het land nogmaals en maakte er een documentaire over het dagelijks leven van een 
Armeense familie en hun inspanning voor de bouw van een nieuw huis. Hun verleden, heden en toekomst, 
het zware bestaan, maar ook de mooie dingen die het leven voor hen de moeite waard maken. Hun 
vasthoudendheid, de liefde voor en geloof in vaderland en familie. Hoop op en inzet voor een betere toekomst. 
Dit project resulteerde in een foto en multimediaserie onder de titel “Armenian Perseverance”.

Nico Bastens zal in zijn presentatie vertellen over het ontstaan van zijn contact met Armenië en de daaruit 
voortkomende eerste serie. Vervolgens zal hij het ontstaan, aanpak en werkwijze ten aanzien van de 
multimedia “Armenian Perseverance” toelichten. Daarbij worden de op beide projecten betrekking hebbende 
foto’s en het filmpje getoond. Als er nog voldoende tijd over is, zal hij aan de hand van foto’s nog iets vertellen 
over andere documentaire fotoseries. Zijn website www.fotonique.nl geeft verder inzicht in zijn visie op 
documentaire fotografie en zijn werkwijze. Ook worden daar zijn nominaties, gewonnen prijzen en gehouden 
exposities vermeld.

Belangstellenden die ook willen genieten van dit schitterend fotowerk, worden vriendelijk verzocht om 
Fotoclub Dracula even te laten weten met hoeveel personen ze zullen komen,  
via email-adres: roksjo@gmail.com
 
Tot ziens bij Fotoclub Dracula!

mailto:fotonique%40gmail.com?subject=fotonique%40gmail.com
http://www.fotonique.nl  
https://www.facebook.com/Nico-Bastens-Photography-fotonique-306264572886510/?ref=hl
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de grafische 
sector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar machinepark, een 
grote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer breed 
productenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, raamvisuals, digitale 
fotoboeken: 35 jaar ervaring maken Vakcolor tot de ideale partner.

Wedstrijdsponsor van “Limburg in Beeld”
Vanaf de eerste editie van deze (digitale) fotowedstrijd die twee keer per jaar door de Fotobond, 
afdeling Limburg wordt georganiseerd stelt de wedstrijdsponsor Vakcolor prijzen ter beschikking voor 
de drie winnende foto’s. 
De prijswinnaars ontvangen een afdruk van de prijswinnende foto in de vorm van een wanddecoratie

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 2014
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van
Limburg Foto 2014 een cheque in ontvangst nemen die kon worden
besteed aan het uitgebreide productenpakket van Vakcolor XL.

Online bestellen voor leden van de Fotobond
Leden van de Fotobond, afdeling Limburg kunnen zich op de website 

van Vakcolor registreren met hun Fotobondlidnummer en dan 
gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken en 
wanddecoraties.

Spoorstraat 13-17 
6122 CJ Buchten 

Telefoon:  046 - 485 60 17
Fax:  046 - 485 87 60

Website:  vakcolor.nl 
E-mail- adres:  info@vakcolor.nl

Bezoek voor meer informatie over Vakcolor Digitaal BV en  
over het  itgebreide productenpakket de website

www.vakcolor.nl

http://www.vakcolor.nl
mailto:info%40vakcolor.nl?subject=
http://www.vakcolor.nl

