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vAn de voorzitter - oktober 2016

Met veel aandacht worden de foto’s door de jury in drie categorieën verdeeld. We 
hebben een stapel prachtige foto’s binnen gekregen voor Limburg 2016. Een mooie 
maar lastige opgave voor de jury om daar een tentoonstelling van een kleine honderd 
foto’s uit samen te stellen. Het vraagt van de jury een brede kijk op fotografie want de 
inzendingen zijn uitermate divers. Alle genres liggen op tafel, natuur en landschappen, 
portretten, documentaires, straatbeelden, abstracte en geënsceneerde beelden, en 
alles wat daartussen in zit. Daarnaast nog persoonlijke benaderingen van onderwerpen 
en technisch vakmanschap, en soms de presentatie (is gelukkig in ver uit de meeste 
gevallen prima in orde). Er worden drie stapels gevormd, de afvallers, de twijfelaars en de 
kandidaten voor de expo. 

Uiteraard heeft iedere jury, hoe deskundig en ervaren dan ook, zijn eigen verinnerlijkte 
database, voorkeuren en visie. Belangrijk is de gemaakte keuzes te kunnen uitleggen. 
Daarin zit een geweldig leermoment voor de deelnemende fotografen. Je hoeft je als 
fotograaf uiteraard niets aan te trekken van ‘deskundig commentaar’. Mijn ervaring is 
naarmate je langer fotografeert en kennis opbouwt je meer je eigen keuzes gaat maken. 
Dan is het leuk als een jury je werk weet te waarderen maar jammer dan als dan niet zo 
is. Ik zie geregeld op exposities van bekende fotografen in onze professionele fotomusea 
foto’s waarvan ik denk dat die op niet veel waardering bij fotoclubs kunnen rekenen, en 
die wellicht ook bij wedstrijden niet door de selectie zouden komen. Zo relatief is het.

De jury heeft zijn selectie gemaakt, de eervolle vermeldingen gekozen en zijn top drie 
aangewezen. De keuzes laten zien dat de jury waardering voor verschillende genres en 
fotografische benaderingen heeft.  
 
Het wordt een prachtige expositie met het beste werk van de Limburgse vrijetijd 
fotografen. Vanaf 21 oktober in Sittard te zien, na de opening om 20 uur. Laatste kans om 
deze inspirerende collectie te zien is 30 oktober (zie www.fotobondlimburg.nl).
Tot ziens in Sittard

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/persberichten/817-programma-limburg-foto-2016
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foto vAn de mAAnd -oktober 2016

Harry Linschoten
lid van fotoclub Venlo

Thema portret

De mens is het meest gefotografeerde onderwerp 
ter wereld. Nu is niet elk van die opnamen een 
portretfoto, maar een groot deel valt toch wel onder 
die noemer.

Bij portretfotografie is het goed om een tweedeling 
te maken tussen je technische instellingen en 
de omgang met het model. Stel eerst sluitertijd, 
diafragma, verlichting en dergelijke in. Vertrouw op 
je instellingen en richt je aandacht dan op je model. 
Sommige fotografen blijven sleutelen aan licht en 
camera. Ze zijn zo druk bezig met hun camera dat ze 
het belangrijkste bijna zouden vergeten: de blik van 
de geportretteerde.

Welke portretfoto je ook ziet, iedere kijker zal altijd direct naar de ogen toegaan. Ogen 
maken de sfeer van een foto omdat ze laten zien hoe die persoon zich voelt op dat moment. 
Daardoor kan de kijker de foto interpreteren, een zekere waarde geven. En dus is mijn eerste 
tip om scherp te stellen op de ogen van de persoon die je fotografeert.

Het mooie aan het maken van portretfoto's is dat elke foto's weer anders is. Niemand is 
immers hetzelfde en er zijn tal van mogelijkheden om te variëren. Maak hier gebruik van. 
Varieer in standpunt, achtergrond, gezichtsuitdrukkingen, compositie, etc. Meer variaties 
betekent meer foto’s,

En er waren deze maand meer dan voldoende variaties ingestuurd, in tegensteling tot de 
vorige maand, toen we helaas geen foto van de maand hadden, maar dat had waarschijnlijk 
andere oorzaken.

Wederom was de keuze niet makkelijk, maar na diverse aandachtige beschouwingen van 
de ingezonden portretten, waren er toch enkele die qua uitstraling en gezichtsuitdrukking 
er toch duidelijk bovenuit staken, en uiteindelijk was het die spontane blik van een 
zelfverzekerd model, in een gedurfe geinseneerde setting van Harry van Linschoten die 
uiteindelijk mijn voorkeur had.

De spontaniteit straalt van deze foto af, het geportretteerde model staat er als zichzelf op .
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Proficiat Harry met dit pakkend portret...!
Voor alle inzendingen van de maand september klik hier'

.De volgende foto van de maand, heeft als thema: Eenvoud.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 
oktober 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:

november 2016 : eenvoud
december 2016 : straatfotografie
januari 2017: actie
februari 2017: winter
maart 2017: vasteloavend

http://fotobondlimburg.nl/index.php/ingezonden-foto-s/foto-s-van-de-maand-2016/foto-vd-maand-2016-sept
mailto:redactie@fotobondlimburg.nl
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limburg foto 2016 - 

PROGRAMMA 

LIMBURG FOTO 2016

Locatie: Mediagroep Limburg, Mercator 3, Sittard

Opening en uitslag van de wedstrijd
Op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur zal de fotomanifestatie 
worden geopend door Ger Koopmans, gedeputeerde cultuur 
van de Provincie Limburg. Tijdens de opening zullen alle inzendingen voor Limburg Foto 2016 
worden getoond en zullen de prijswinnaars van de fotowedstrijd bekend worden gemaakt. 
Aansluitend is er gelegenheid tot het bezoeken van de expositie.

Expositie
De expositie bestaat uit bijna honderd foto’s die door een professionele jury geselecteerd zijn uit 
de foto’s die zijn ingezonden door de Limburgse amateurfotografen. Ook worden de fotoseries 
getoond die zijn bekroond bij de 2016-editie van de Afdelingswedstrijd 5-met-samenhang.
De expositie is tot en met zondag 30 oktober gratis te bezoeken.
De openingstijden zijn op 22, 23, 29 en 30 oktober van 11-17 uur. 
Tijdens werkdagen (24-28 okt.) van 9-17 uur.

Lezingen
Op zaterdag 22 oktober komen drie Nederlands topfotografen een lezing geven over hun werk.
11:00 - 12:30 uur              Marijn Heuts
13:30 - 15:00 uur              Bas Losekoot
15:30 - 17:00 uur              Ellen Kooi

Marijn Heuts - Omgaan met beperkingen
 
Marijn Heuts (1977) is freelance natuurfotograaf 
en schrijver. Hij fotografeert met evenveel plezier 
landschappen, vogels, zoogdieren, macro’s en 
abstracten. Zijn foto’s en teksten worden gebruikt 
in diverse websites, boeken, tijdschriften en 
andere publicaties in Nederland en ver daar 
buiten.
Marijn’s foto’s worden voorts regelmatig bekroond 
in nationale en internationale natuurfotografie 
wedstrijden.
Hoewel Marijn nagenoeg al zijn beelden dichtbij 
huis in de buurt van Eindhoven creëert, heeft hij 

door de jaren heen een sterke voorliefde ontwikkeld voor het Afrikaanse continent.
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Bas Losekoot - In Company of Strangers
 
Bas Losekoot (1979) studeerde fotografie aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, 
daarna camera aan de Filmacademie Amsterdam 
en is Master Photography and Urban Cultures aan 
Goldsmiths, University of London. Zijn werk kan 
beschouwd worden als documentaire fotografie 
gecombineerd met licht uit de wereld van de 
cinema. Met een intuïtief oog fotografeert hij 
de moderne stedelijke ervaring op de drukste 
plekken ter wereld. Zijn werk wordt veelzijdig 
internationaal gepubliceerd en geëxposeerd.
Het project 'In Company of Strangers', waarin Bas de gevolgen van overpopulatie op 
het individu probeert vast te leggen, won verscheidende prijzen. In 2011 selecteerde 
Bas 8 wereldsteden voor dit project, in de lezing komen de eerste 7 steden aan de orde.
www.theurbanmillenniumproject.com

 Ellen Kooy - Out there
 
Ellen Kooi (1962) studeerde aan de Academie voor 
beeldende Kunsten in Groningen en de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten Amsterdam.
Het werk van Ellen, waarin landschappen het decor 
vormen voor welhaast filmische scenes, balanceert op 
de grens tussen fictie en werkelijkheid. De beelden 
zijn nauwgezet gearrangeerd en getuigen - gezien 
enscenering, belichting en lichaamstaal van haar 
modellen – van een voorliefde voor theater en moderne 
dans. De beelden gaan over de connectie tussen mens en 
landschap. Beide elementen –mens en landschap- nemen 
een even belangrijke plek in. Ze gaan een relatie aan en 
vertellen samen het verhaal.
www.ellenkooi.nl.

Leden van de Fotobond hebben gratis toegang (op vertoon van ledenpas!).  
Niet leden betalen € 5,00 per lezing.

http://www.ellenkooi.nl
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Portfoliobesprekingen
Op zaterdag 22 oktober van 11:30 – 13:30 uur wordt een portfoliobespreking gehouden door 
Brendan van der Beuken (tot 1 september 2016 docent Fotovakschool en per 1 september 
coördinator beeldredactie bij Mediagroep Limburg). Een uitgelezen mogelijkheid om 
professioneel commentaar te krijgen op je foto’s.
Maximaal 5 foto's op A4-formaat afgedrukt. 10-15 minuten per fotograaf (afhankelijk van 
interesse)
Meedoen kan alleen na vooraanmelding, uiterlijk 16 oktober via e-mail (mary.van.rossenberg@
fotobondlimburg.nl), onder vermelding van naam en lidmaatschapsnummer van de Fotobond.

Praktische informatie
Tijdens de openingstijden van de expositie op 22, 23, 29 en 30 oktober kan gratis geparkeerd 
worden in de parkeergarage van de Mediagroep Limburg (parkeren langs de straat aan de 
voorzijde van het gebouw is niet toegestaan!).
Mediagroep Limburg is daarnaast uitstekend bereikbaar via openbaar vervoer en ligt op ± 10 
minuten loopafstand van station Sittard.

Er is geen catering aanwezig.
Tijdens het lezingenprogramma op zaterdag 22 oktober zal wel koffie, thee en fris verkrijgbaar 
zijn.

 

Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg
Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden en Exposities

mailto:mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl
mailto:mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl
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regeling & HuurvoorwAArden fotowissellijsten 

Voor alle bij de Fotobond Afdeling Limburg aangesloten fotoclubs, -kringen, -verenigingen en haar 
leden, bestaat de mogelijkheid om de fotowissellijsten te huren.

De huurprijs van de beschikbare fotowissellijsten (afmeting 40x50cm) bedraagt € 0,50 per fotolijst per 
week (met een minimale huurperiode van 2 weken). 
De uitgifte van de fotowissellijsten verloopt via het Huis voor de Kunsten Limburg te Roermond. De 
schriftelijke aanvraag dient, via e-mail, te worden ingediend bij de secretaris van de Fotobond Afdeling 
Limburg (secretaris@fotobondlimburg.nl), onder vermelding van: 
- Naam van de huurder, fotoclub en lidmaatschaps- of clubnummer. 
- De gewenste huurperiode (tenminste 2 weken) en het aantal fotowissellijsten. 
- Contact- en e-mailgegevens van de huurder. 

Aan het huren van de fotowissellijsten zijn een aantal spelregels verbonden. De aanvraag wordt 
gehonoreerd, rekening houdend met de navolgende geldende prioriteiten van uitleen: 
1) Exposities van of mede georganiseerd door de Fotobond Afdeling Limburg, zoals Limburg Foto en 
andere evenementen aangegeven door het Bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg. 
2) Exposities van aangesloten Limburgse fotoclubs. 
3) Exposities van aangesloten leden bij een fotoclub en individuele leden. 

De volgorde van toekenning van de aanvraag gebeurt in beginsel op basis van volgorde van 
binnenkomst. 

Na honorering wordt een afspraak gemaakt (op initiatief van de huurder) voor het ophalen van de 
fotowissellijsten bij het Huis voor de Kunsten Limburg, Kapellerlaan 36 te Roermond. Bij overhandiging 
van de fotolijsten wordt de huuroverkomst ondertekend door huurder onder vermelding van: 
- De fotowissellijsten zijn compleet, onbeschadigd en in goede staat. 
- Vermelding van datum van terugbezorging. 
- Akkoordbevinding van de regeling en huurvoorwaarden. 

Tijdens de verhuurperiode blijft de huurder verantwoordelijk voor de toestand van de fotolijsten 
en wordt, om die reden, geadviseerd de fotolijsten te verzekeren. Bij het terugbezorgen van de 
fotowissellijsten worden de huurperiode en verschuldigde huurbedrag vastgesteld. 

Het Huis voor de Kunsten zal de volledig ingevulde en ondertekende huurovereenkomst retour sturen 
naar de secretaris van de Fotobond Afdeling Limburg, welke het uiteindelijke huurbedrag per e-mail 
zal bevestigen naar de huurder. De huurder dient dit bedrag binnen twee weken over te maken naar 
Fotobond Afdeling Limburg IBAN NL89 INGB 0000 4208 53. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: 

Fotobond Afdeling Limburg 
Frans Smets, Secretaris .
T: 06 52 026 415 E: secretaris@fotobondlimburg.nl

Bijlage:  
de huurovereenkomst fotowissellijsten  

(word-document).

mailto:secretaris@fotobondlimburg.nl
http://fotobondlimburg.nl/images/bestuursinformatie/Huur-Fotolijsten-Overeenkomst-sep-2016.docx
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Fotodozen

Dekseldozen in bruin dubbelgolfkarton, solide en onder andere geschikt voor verzending naar 
de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd, Limburg Foto en de Euregionale Fotowedstrijd. 

Type CTP met afmeting 40x50 cm, dikte 5 cm of 10 cm voor de prijs € 6,50 /stuk. 

Per email of telefonisch te bestellen, vooraf te betalen en vervolgens na afspraak afhalen bij 
onze penningmeester: 

Leen Buijs, Kielstraat 4, 6051 LT MAASBRACHT 
E: penningmeester@fotobondlimburg.nl 
M: 06 55 190 738 

Bankrekening Fotobond Limburg is:  
NL89 INGB 0000 4208 53 t.n.v. Fotobond Afdeling Limburg.

mailto:penningmeester%40fotobondlimburg.nl?subject=
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expositie vAn fotof

De tweejaarlijkse expo van Fotof in galerie 7tien49 in Nuth was weer zeer geslaagd.

De 8 mannen hebben samen een gevarieerd  en prima verzorgd beeld gegeven van hun  kunnen.

Wat opviel was de seriematige weergave van de foto’s.  Zo had Jo Frijns een zwart/wit serie van een processie 
waarbij de 6 foto’s werden weergegeven op een zwarte achtergrondplaat. Prachtige ingetogen beelden.

Patrick Willems verraste met het bijzondere formaat van zijn foto’s. Portretten die in panoramaformaat waren 
afgedrukt.  Daaronder 4 portretten van één en dezelfde man die steeds een andere houding aanneemt. Een heel 
intrigerende serie.

Jean Pierre Cremers fotografeerde 3 x een mega weergave van een meisjesgezicht op een schutting. Steeds van 
uit een ander perspectief en met bewegende langsfietsende mensen. Bijzonder.

Bij zijn serie met diverse onderwerpen waarbij hij zichzelf steeds  projecteerde in een detail, vond ik vooral de foto 
die een blik wierp in een treincoupé er uit springen. Prachtige kleuren en door het raam zichzelf weergegeven 
zwemmend onder water.

Chris Habets liet een serie zien van in zachte pasteltinten weergegeven onscherpe beelden. Een tweede serie 
is wat moeilijker te omschrijven. In een overwegend kleurloze omgeving  zie je knalrode bloemperken en  fel 
groene grasperken in strakke lijnen, waarin kleurrijk geklede mensen ondergeschikt worden weergegeven. Ik 
bleef er naar kijken, me afvragend hoe de beelden gemaakt zijn.

Van Jo van Aken hingen er twee series. Een serie moest ik goed kijken  wat er werd weergegeven. Het bleken 
detail opnamen te zijn van oude auto’s. Prachtige scherpe en kleurrijke beelden die op kunststof waren afgedrukt . 
Een andere serie van Jo betrof een weergave van een schoolklas in een museum. Met voor mij één foto die er echt 
uit sprong. Op de foto een schilderij van een heilige waarbij je een jonge vrouw op haar rug gezien staat te kijken 
terwijl rechts in beeld een jongetje gebiologeerd naar de jonge vrouw staat te kijken .  De blik van het jongetje 
maakt de foto en geeft aan dat de foto op het juiste moment is geschoten. Maar, er is nog veel meer in dit beeld te 
zien. De heilige steekt een vermanend vingertje op en in het schilderij zijn ok nog eens twee personen héél klein 
weergegeven die opkijken naar de heilige. Kortom, een foto met diverse lagen waar ik naar bleef kijken.

Theo Finger had drie series in zwart wit hangen. De serie met 3 x een doorkijkje via grafische lijnen boeide mij het 
meeste. Steeds vanuit één standpunt vond ik een sterk punt, met prachtige vormen, scherp weergegeven met 
onscherpe mensen.

Ook Guido Verbruggen koos voor een serie in zwart wit.  Diverse “eetwagens” op diverse locaties waarbij de 
wagen telkens exact in het midden werd weergegeven. Heel goed gezien en de sterkste uit deze serie was de 
wagen met Vietnamese loempia’s vóór “ons duurzaam Nuth”  tussen twee parkeerplaatsen voor invaliden. Ook 
weer een foto met diverse lagen.

Nieuwkomer Loek Groenendijk liet ons in een twaalftal foto’s genieten van de metro in Moskou. Zijn drie foto’s van 
trappenhuizen werden weergegeven in prachtige ingetogen bruintinten. Ook het grote formaat van de afdrukken 
droeg bij aan de prachtige beelden.

Een zeer afwisselende expositie waarbij de meeste foto’s op kunststof waren afgedrukt.
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expositie fotokollektief zuid-limburg

Op 2 September j.l. opende FKZL zijn poorten in het oude postkantoor te Kerkrade, 
om ons een blik te gunnen in hun nieuwste fotocollectie. Het is voor deze groep een 
vertrouwde omgeving, waar zij hun kunststukjes vaker hebben vertoond. En kunststukjes 
mag je het noemen, gezien de landelijke resultaten, om tweemaal op rij met de bokaal 
"Landelijk beste fotoclub" er vandoor te gaan. 

Je betreedt schoorvoetend de expositieruimte, die al bij de eerste aanblik uitnodigend 
aanvoelt, door ruimtelijkheid, indeling en verlichting. De niet geringe belangstelling en 
gepaste muzikale ondersteuning van het Rosa kwintet, zorgden er voor dat de stemming 
er al gauw inzat. Koen Verjans deed namens de voorzitter Ruud Glasberg de aftrap 
en nodigde Jacques Huinck, old nestor en een veel gelauwerd fotograaf uit voor een 
inleidend woord. Jacques blikte terug naar het verleden met spannende momenten in de 
doka en niet zonder humor. 

Om aan een ieder recht te doen, geef ik een naamloos verslag en beperk ik me tot een 
algemene en uiteraard subjectieve indruk. Bovendien blijken de meeste fotografen een 
zodanig niveau en volwassenheid te hebben, dat ze niet op een aai over de bol van mij 
zitten te wachten.  Men gaat toch zijn eigen weg. Het werk hangt er zeer verzorgd in een 
goede lay-out bij. Men heeft aandacht voor de plaat die de liefde voor het vak verraadt. 
Dat laatste wordt nog duidelijker in de technische perfectie inclusief de objectverlichting, 
waarmee veel opnamen zijn gemaakt. Er hangt nauwelijks werk wat niet kan. Over de 
gradatie van sommige kleurendrukken kun je redetwisten. Het kan de functionele keuze 
van de maker zijn. Een terugkerende werkwijze van sommige auteurs, is de seriematige 
aanpak, die inventief en doordacht is. Vergeleken met voorgaande exposities zie ik 
verschuivingen in onderwerp en visie. Anderen zetten hun succesvolle formule voort met 
enig verschil in achtergrond of omgeving. De expositie toont veel invalshoeken m.b.t. 
uitdrukkingsvorm, variërend van impressionistische tot realistische en verbeeldingsvorm. 
Men schroomt niet met toevoegingen van attributen die soms contrasterend, 
humoristisch en verrassing kunnen opwekken. Een paar foto’s hangen er wat verloren bij 
of sluiten niet aan bij de serie. Weglaten was beter geweest. 

Exposeren zoals bij dit gebeuren doe je samen, zoals ook de ondersteuning naar elkaar 
toe binnen de groep. Aan het eindresultaat zien we hier dat men daar volledig in 
geslaagd is en FKZL is een plaats in de topgroep volledig waard. 

We kijken uit naar de toekomst. Hierbij mijn complimenten.
                                                       

Jules Romans,
Het Tijdens de Benelux fotosalon Imago 2106 te Hamme (België) heeft Fotogroep Abedia 
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Tijdens de Benelux fotosalon 
Imago 2106 te Hamme (België) 
heeft Fotogroep Abedia Landgraaf 
een uitstekend resultaat behaald. 
Fotogroep Abedia Landgraaf heeft 
tijdens de 51ste Beneluxsalon als 
fotoclub de Kringprijs gewonnen als 
beste deelnemende fotoclub van 
Nederland.
 
De opening van de fotosalon en 
de prijsuitreiking vindt plaats op 
zaterdag 10 september in Hamme.

In totaal  zijn er 10 acceptaties behaald, waarvan 1 zilveren medaille is gewonnen door Pieter 
van der Wal  en 2 zilveren medailles door Maja Frins-Thonon.
 

Zilveren medaille 
gewonnen door 
Pieter van der Wal 
(foto rechtsboven) 

Zilveren medaille 
door Maja Frins-
Thonon in de 
categorie series
(foto's linksonder)
   
Een tweede 
zilveren medaille 
voor Maja Frins-
Thonon van het 
ministerie  van 
Vlaamse Cultuur 
met 'spiegeling in 
vitrine'
(foto rechtsonder)

AbediA lAndgrAAf scoort goed in HAmme (belgië)
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de uitslAg vAn foto nAtionAAl 2016

Op 24 september 2016 heeft de selectiecommissie de volgende leden geselecteerd voor 
deelname aan de expositie Foto Nationaal 2016.

Pauli Gerritsen, Gerrit Heil, Jaap Hijma, Juliën van de Hoef, Marianne Leenderse, Huib 
Limberg, John Moest, Hetty Oostergetel, Hans van der Pol, Kees Schothorst, Harrie Spapens, 
Bart Tielens en Jan Versteeg.

 De selectiecommissie 2016 bestond uit 
de volgende leden:
Carla van de Puttelaar , Marieke Wiegel en 
Peter Dellenbag. Els Tijssen is voorzitter 
van de commissie (zonder stemrecht).
Deze commissie was samengesteld uit 
makers van hedendaagse fotografie, 
curatoren en docenten fotografie van 
buiten de Fotobond.

Foto Nationaal is geen wedstrijd. Het 
doel is een expositie met een, qua 
genre, zo breed mogelijke afspiegeling 
van ontwikkelingen binnen de 
vrijetijdsfotografie te tonen. Er wordt 
gekozen voor kwalitatief, hoogstaand, 
eigentijds werk. Uit het grote aantal 
inzendingen heeft de commissie 
maximaal vijftien series gekozen.

Het album met de  
geselecteerde foto’s voor Foto Nationaal 
2016 is hier te bekijken.

De Limburgse inzendingen / nominaties 
van '5 met smenhang' zijn hier nog te 
zien.

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FN-2016/index.html
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FN-2016/index.html
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FN-2016/index.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/5-met-samenhang
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FN-2016/index.html
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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 of ga naar de website van de afdeling Limburg.

exposities en lezingen

OKTOBER

- hele maand oktober
Fotogroep Interfocus exposeert in Bibliorura aan de Neerstraat 22 in Roermond met het 
thema 'Grenzen'. Dit is het thema van de Maand van de Geschiedenis (okt. 2016).
Voor meer informatie zie website Interfocus. 

- 15 september t/m 30 oktober
7e editie van BredaPhoto International Photo Festival in Breda.
Meer info over de exposities, fotografen, activiteiten, locaties en passe-partouts vindt u op 
www.bredaphoto.nl.

- 24 september t/m 23 oktober
Fotogroep Inter-Limburg heeft haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het 
Cultuurcentrum Achterolmen te Maaseik ( van Eycklaan 72 ).
De opening is op zaterdag 24 september om 15.00 uur.
Verder nog te zien van 24 september t/m 23 oktober. Openingstijden: werkdagen 9-16 uur, 
zaterdag 14-17 uur en zondag 10.30-13.00 uur.

- 30 september t/m 2 oktober
Fotogroep 'de Heeg' organiseert dit jaar haar 35 jarige jubileum expositie 
van vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober in Buurtcentreum de Boeckel, Roserije 410 
Maastricht.
Voor openingstijden zie blz. 17.

 - 30 september t/m 9 oktober
FotoKring Stein organiseert van 30-9-2016 t/m 9-10-2016 een Expositie ter ere van hun 55 
jarig bestaan. 
De Expo is in MFC De Graus in Stein, Heerstraat Centrum 38, 6171 HW Stein (Zuid Limburg). 
Voor info: klik hier.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotogroepinterfocus.nl/portal/
http://www.bredaphoto.nl
http://www.fotokringstein.nl/wordpress/
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- 2 oktober
Lezingen over fotografie
Frans Grommen licht de nieuwe expositie ‘Grenzen’ van de Fotogroep Interfocus toe. 
Deze expositie over maatschappelijke, culturele en sociale scheidslijnen is in de maand 
oktober te zien in de Gabriël Gorriszaal van de Bibliotheek Bibliorura. 
Na een korte pauze (met drankje) leidt Gerard van de Garde u rond over de expositie 
‘Andere tijden door andere ogen – Roermondse fotografen van 1850 tot nu’.
Voor meer informatie zie website Interfocus. 

Datum: zondagmiddag 2 oktober van 14:00 tot 17:00 uur
Locatie: De Bibliotheek Bibliorura, Neerstraat 11, 6041 KA Roermond
Kosten: toegang is gratis
Aanmelden voor de bijeenkomst van 2 okt.: via historiehuis@roermond.nl, met 
vermelding van naam en aantal personen. 

- 9, 15 en 16 oktober
De jaarlijkse foto-expositie van de Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) is op deze dagen 
te bezoeken in een van de gebouwen van missiehuis St. Michaël, St. Michaëlstraat 7 te 
Steyl.
Openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op www.afg-tegelen.nl.

- 21, 22 en 23 oktober
Fotoclub Vossenvuur exposeert in het Pompgebouw 2, Schutterspark, Heidestraat 20 
Brunssum
De expo is 21 oktober opening 20.00 uur
22 en 23 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.
Website: www.vossenvuur.nl

- 21 oktober 
Opening en prijsuitreiking Limburg Foto 2016 
om 20 uur, MGL, Mercator 3, Sittard

- 22 oktober 
Lezingen Limburg Foto 2016 van 11-17 uur.
Programma met drie lezingen door Marijn Heuts, Bas Losekoot en Ellen Kooi, een 
portfoliobespreking door Brendan van der Beuken en uiteraard een bezoek aan de 
expositie met 141 foto's (indivueel en 9 series van 5).
Ga voor het volledige programma naar pagina 6 t/m 8 van dit bulletin..

http://www.fotogroepinterfocus.nl/portal/
http://www.afg-tegelen.nl
http://www.vossenvuur.nl
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NOVEMBER

- 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. 
Voor info ga naar hun website.

- 4 november t/m 2 december  
Fotogroep De Kiekkast uit Ulestraten exposeert van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 2 
december in het gemeentehuis van Beek (L). 
Deze expositie met de titel Beeldkracht is te bezichtigen op werkdagen (ma t/m vr van 9.00 tot 
12.30 uur en op woensdag van 9.00- 17.00 uur).
Ga voor meer info naar de website van de Kiekkast.

DECEMBER

- 11 december 
Jaarlijkse Dia-Digi-Dag in zaal Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, Nederweert-Eind!
Voor meer informatie klik hier.

expositie fotoclub 'de Heeg'

Foto Club "De Heeg" organiseert dit jaar haar 35 jarige jubileum expositie.
 

Opening Expositie : 
- vrijdagavond 30 september 2016 om 19.00 uur.  (19.00 tot 23.00 u)
- zaterdag 01 oktober 2016 van 12.00 tot 17.00 uur.
- zondag 02 oktober 2016 van 12.00 toto 17.00 uur.
 

Expositieruimte:  
Buurtcentrum de Boeckel.
Roserije 410
6228 DN Maastricht

http://www.fotoclubreflex.nl/
http://www.fotogroepdekiekkast.nl/
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/797-dia-didi-dag-2016
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fg interfocus - oktober-expositie in bibliorurA

Themamaand Geschiedenis in Bibliorura met expositie en lezingen
 
De foto-expositie van Fg Intefocus is de hele maand oktober te bezoeken.
 
Op 2 okt zijn er 3 activiteiten:

Frans Grommen zal de foto-expositie 
‘Grenzen’ van Fg Interfocus  toelichten.
Deze expositie over maatschappelijke, culturele 
en sociale scheidslijnen / grenzen is in de maand 
oktober te zien in de Gabriël Gorriszaal van de 
Bibliotheek Bibliorura.
 
Jos Erdkamp vertelt – en laat zien – hoe 
technische vernieuwingen rond 1900 leidden 
tot een nieuw tijdperk in de (amateur)fotografie. 
Vooral de invloed van Kodak was opmerkelijk.
 
Na een korte pauze (met drankje) leidt Gerard 
van de Garde u rond over de expositie 
‘Andere tijden door andere ogen – Roermondse 
fotografen van 1850 tot nu’, eveneens in het Historiehuis (in het souterrain van de bibliotheek) 
Deze expositie is gratis te bezichtigen tot en met 26 februari 2017.
Praktische informatie 

Activiteit: middag over fotografie met toelichting fototentoonstellingen
Datum: zondagmiddag 2 oktober van 14:00 tot 17:00 uur
Locatie: De Bibliotheek Bibliorura, Neerstraat 11, 6041 KA Roermond
Kosten: toegang is gratis

Aanmelden voor de bijeenkomst van 2 okt.: via  historiehuis@roermond.nl, met vermelding van 
naam en aantal personen.

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 openingstijden van Bibliorura aan de Neerstraat 11-13 in Roermond zijn: 
maandag van   13.00 tot 18.00 uur 
dinsdag van   11.00 tot 20.00 uur
woensdag van   11.00 tot 18.00 uur
donderdag van  11.00 tot 20.00 uur
vrijdag van   11.00 tot 18.00 uur
zaterdag van   10.00 tot 17.00 uur
zondag van   13.00 tot 17.00 uur.

mailto:historiehuis%40roermond.nl?subject=
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expositie fk stein t.g.v. 55 jArig bestAAn

Wij, FotoKring Stein organiseren  van  30-9-2016 t/m 9-10-2016 een Expositie ter ere van ons 55 
jarig bestaan.

 De Expo is in MFC De Graus in Stein.

adres:
Heerstraat Centrum 38
6171 HW  Stein (Zuid Limburg)
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fotoclub vossenvuur Houdt HAAr 2e expositie

opening vrijdag 21 oktober 2016 om 20.00 uur
zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2016, 13.00-17.00 uur

Schutterspark, Pompgebouw 2
Heidestraat 20
6443 VZ BRUNSSUM

info?
www.vossenvuur.nl

http://www.vossenvuur.nl
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Af tegelen in missieHuis st. micHAël te steyl

De Amateur Fotogroep Tegelen houdt twee weekenden lang haar jaarlijkse foto expositie in 
een van de kloostergebouwen van missiehuis St. Michaël in Steyl.

Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) is een groep van 25 enthousiaste vrijetijdsfotografen. 
Elk lid fotografeert naar eigen ideeën en/of inzicht, hierdoor ontstaat een grote variatie 
aan foto’s. Elke veertiendagen komen onze leden bijeen om de door hen gemaakte foto’s 
te bespreken. Wat is goed aan die foto’s en wat kan beter, maar ook vooral om elkaars 
ervaringen te delen. De kwaliteitslat ligt hoog. Ook worden regelmatig foto thema tochten 
georganiseerd.

AFT leden willen iedereen mee 
laten genieten van hun mooie 
vrijetijdsbesteding. In deze foto 
expositie zijn diverse fotografische 
genres, visies en stijlen te zien. 
Boeiende beelden met het oog 
op de fijnste details. Beelden 
uit het heden en verleden, 
natuuropnames, nachtfotografie 
etc. Een audiovisuele show maakt 
het geheel compleet.

De opening van deze foto expositie 
zal plaatsvinden op zaterdag 
8 oktober 2016 om 15.00 uur 
en wordt verricht door Ruud 
Stikkelbroek, directeur Venlo 
Partners. Hij zal op een geheel 
eigen wijze deze foto expositie 
inleiden. 
Bezoekers aan deze foto 
expositie kunnen een 
publieksenquêteformulier invullen, 
welke drie foto’s volgens hen de 
beste zijn. 

De foto expositie in een van de kloostergebouwen van het missiehuis St. Michaël, St 
Michaelstraat 7, Steyl is geopend van zondag 9 oktober, zaterdag 15 oktober, zondag 16 
oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur De toegang is gratis. 

Kijk ook eens op www.afg-tegelen.nl. 
Voor een bezoek aan deze foto expositie nodigen wij u van harte uit. 

Tot ziens in het kloosterdorp Steyl.

http://www.afg-tegelen.nl
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Fotogroep Inter-Limburg heeft haar tweejaarlijkse fototentoonstelling dit jaar in het Cultuurcentrum 
Achterolmen te Maaseik ( van Eycklaan 72 ).

Fotogroep Inter-Limburg bestaat uit een groep vrijetijdsfotografen uit Belgisch en Nederlands 
Limburg.
De leden zijn:
Hein en Karin Bonnie (NL), Mia Geyens (B), Mathieu Jacobs (B), Karin de Jonge (NL), Theo Kuipers (NL), 
Danny Lousbergh (B), Ton Mestrom (NL), Geert Noij (NL), Anki Riteco (NL), Jan van Soest (NL), Guido 
Vandebroek (B), en Piet Versteegden (NL).

fotogroep inter-limburg exposeert weer in mAAseik

De opening is op zaterdag 24 september om 15.00 uur.
Verder nog te zien van 24 september t/m 23 oktober.

Openingstijden: werkdagen 9-16 uur, zaterdag 14-17 uur en zondag 10.30-13.00 uur.
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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

