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September 2011

Foto van de maand

Augustus·Macro

Zomervakantie of niet, de foto's stroomden binnen. Het verzoek om alle soorten macro foto's in te sturen is zeker

ingewilligd. Of het nu kleine schroefjes waren, een onderdeel van een computer, of toch maar traditionele macro

foto's met beestjes.....het zat er allemaal in. Ik heb er weer heel erg van genoten om ze door te nemen en de

beste eruit proberen te pikken. Ik ben het trouwens ook niet eens met de stelling: "Als je een macro foto hebt

gezien, dan heb je ze allemaal gezien". Stuk voor stuk heb ik ze met aandacht en bewondering bekeken.

Bewondering voor de techniek, het geduld, maar ook de gedachte om eens iets anders te proberen in de macro-

stand.Ik wil dan ook alle leden voor hun inzendingen bedanken.·

Ik had zelf misschien verwacht dat ik voor een niet-traditionele foto zou gaan, maar heb uiteindelijk toch gekozen

voor een foto van een Rode Heidelibel, gemaakt door Harry Engels.·

De libel spat bijna van het beeldscherm en heeft een mooie doortekening van de vleugels, die vervolgens

achteraan onscherp uitloopt. Alle aandacht gaat naar de ogen en de miniscule haartjes eromheen. Na een tijdje

het beeld te bestuderen komt vervolgens de verbazing dat er een ander Macro object in verborgen

zit.......Prikkeldraad ! Deze combinatie heeft mij bij mijn keuze voor foto van de maand geholpen. Harry, bedankt

voor je inzending!

Nu wacht iedereen met spanning op het volgende thema voor de foto van de maand. Na een reeks "standaard"

thema's, is het misschien tijd voor een beetje huiswerk, zoekwerk voor een inzending die past bij het

"Steekwoord van de maand: Oud". Ja, wederom een experiment van de redactie om de creativiteit van ons

allen te stimuleren. Wat maakt iets oud, wie is oud, hoe voelt oud.....wederom bepalen enkel je eigen gedachten

je eigen grenzen.·

Ik vraag jullie om eropuit te gaan en dit beeld vast te leggen of misschien al een 'oudere'·foto die voldoet aan het

steekwoord op te zoeken. Stuur je foto in en misschien kunnen we jouw foto dan op onze oude dag aan de

kleinkinderen laten zien als foto van de maand op www.Fotobondlimburg.nl !!! Stuur je foto in via de email en ze

krijgt sowieso een plaatsje op de site. De beste foto verdient natuurlijk de plek op de voorpagina.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 september 2011. Bedankt alvast !!

Fred Vaessen

Redacteur 'Foto van de Maand'.
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Voorwoord Voorzitter

Nu de vakanties voor de meesten voorbij zijn, is het weer tijd om vooruit te kijken naar het komende seizoen.

Voor de Afdeling Limburg is de belangrijkste activiteit in het najaar, het organiseren van de eerste cursus

Fotobespreking. Deze cursus is een van de belangrijkste activiteiten die voortkomt uit de notitie brede

kwaliteitsontwikkeling van de Fotobond. Een begrijpelijke en verstandige eerste keuze want het grootste gedeelte

van de bijeenkomsten van fotoclubs bestaat uit het bespreken van foto’s. En als ik de geluiden zo links en rechts

hoor, is er nog veel winst te boeken op het gebied van fotobespreking. Ik heb al een blik mogen werpen in het

boek dat gebruikt wordt voor de cursus en dat ziet er geweldig uit. Ik denk dat het een hele goede stimulans is

voor kwalitatief goede fotobesprekingen. ·Overigens is dat boek voor alle leden van fotoclubs een aanrader. De

Fotobond heeft er een paar duizend laten drukken zodat ieder lid er een kan bestellen.

Binnenkort worden de bondsmentoren geschoold om de cursussen te gaan geven, en daarna kan de uitvoering

beginnen. We gaan met de Limburgse mentoren rond de tafel zitten om een planning te maken. We richten ons

op start van de eerste cursus in november. We hebben inmiddels van 14 clubs bericht van belangstelling

ontvangen. Omdat per cursus een maximum van 20 deelnemers is gesteld en geadviseerd wordt om twee leden

per club af te vaardigen, kunnen 10 clubs aan de eerste cursus deelnemen. We zullen door de deelname de

volgorde van aanmelding hanteren. Zodra we een volgende cursus van 10 clubs vol hebben, willen we een

tweede cursus organiseren.

Binnen een paar weken zullen we meer concrete informatie geven over de planning en vervolgactiviteiten.

Frans Grommen

Exposities / Kalender

Voor meer en actuele informatie zie de kalender en de persberichten op de website van de Fotobond

Limburg.
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Euroregionale Fotowedstrijd ‘het verenigingsleven’

Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het dagelijks

leven van bewoners van het hele euregiogebied.

Dit onderwerp sprak 30 fotografen aan die gezamenlijk 160

foto's inzonden voor deze Euregioale wedstrijd.

Een euregionale jury maakte een keuze van 65 foto’s die

van zondag 14 augustus tot en met 30 oktober

in het Limburgs Museum in Venlo te zien zijn.

De opening van de tentoonstelling werd voorafgegaan door de

prijsuitreiking (zie volgende artikel).

De tentoonstelling in het Limburgs Museum is nog te zien tot en met 30 oktober 2011.

Daarna gaat zij naar Schloss Rheydt in Mönchengladbach en het Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven

(Belgisch-Limburg). Tevens is een kleine presentatie te zien van oude fototoestellen uit de verzameling van jurylid

Martin Hestermans uit Hasselt.

Het Limburgs Museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Het adres is Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (tegenover het NS-station Venlo).

Uitslag Euroregionale Fotowedstrijd ‘het verenigingsleven’

De euregionale jury, bestaande uit Harry Sikkenk (Rotterdam), Martin Hestennans (Hasselt) en Klaus

Möhlenkamp (Schloss Rheydt) selecteerde uit de 160 inzendingen 65 foto's, verdeeld over 26 individuele en

negen reeksen.· De jury heeft drie geldprijzen toegekend in de categorie 'individuele foto' en drie in de categorie

'reeks'. Daarnaast werden drie eervolle vermeldingen toegekend in de categorie 'individuele foto' en één in de

categorie 'reeks'.

De jury was unaniem van oordeel

dat Verenigingsleven een moeilijk maar ook boeiend

thema was. Er werd niet gevraagd naar de bekende

foto's van carnavalsoptochten of schutterijen. Het

moesten foto's zijn met zeggingskracht over hoe een

vereniging functioneert. Voor dit onderwerp is gekozen

omdat te zijner tijd de vaste presentatie over het

verenigingsleven in het Limburgs Museum

heringericht wordt en hiertoe foto's van deze wedstrijd

gebruikt kunnen worden.

Een aantal fotografen is er in geslaagd om dit

onderwerp mooi fotografisch vast te leggen.

Diverse verenigingen komen aan bod: van "traditionele, oude verenigingen" (de oudste dateert uit 1891) tot relatief

jonge verenigingen. Er is onder andere een kruisboogschutterij, een muntenclub, een toneelvereniging, een

zangkoor, een schermclub, een roeiclub, een club die shows van pluimvee organiseert, een muntenverzamelclub,

ja zowaar een fotografenvereniging. Een heel breed spectrum dus. Verenigingen ook waar oud en jong lid van

zijn. De jury beoordeelde de inhoudelijke, technische en compositorische aspecten van de foto' s.
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Fotografie: Frans Janson en Anja Schobben
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Meningen

"Lichtsporen"
is een analyse van diverse stromingen in de kunst, gecombineerd met de geschiedschrijving
van fotografie en film.

Enkele jaren geleden werd ik gewezen op dit boek en toen ik het

uit had heb ik direct actie ondernomen om de auteur (René

L’Ortije, o.a. docent aan de kunstacademie in Maastricht) te

verleiden tot een presentatie voor amateurfotografen in Venlo.

Dat werd een heel interessante avond. Ook in de cursus

Fotoreflectie bleek L’Ortije een boeiende docent.

Het eerste deel van Lichtsporen gaat over de geschiedenis van

fotografie en film. Die wordt min of meer chronologisch

beschreven en met bekende en representatieve beelden

toegelicht. Vervolgens komen diverse fotografische disciplines

aan bod. Van documentaire, via toegepaste, tot autonome

fotografie. In het derde gedeelte wordt de jonge

fotografiegeschiedenis gepresenteerd als een opeenvolging van

stromingen en tegenstromingen. Het vierde deel beschrijft de

analyse van het beeld in beeldelementen.

De verschillende aspecten van een foto als vorm, inhoud, context en functie komen aan de orde. Speciaal voor gebruik binnen

onderwijssituaties wordt een aanvullend werkboek ontwikkeld, maar dat is er helaas nog niet. Aan het einde is nog een beknopte

omschrijving opgenomen van een aantal technische aspecten van de fotografie.

Het boek is veelomvattend en daarom komt niet alles uitgebreid aan bod. De eerste 20 pagina’s moet je even wennen aan het

gesoigneerde en pompeuze taalgebruik van de auteur. Hij heeft een ongelooflijke grote parate kennis op zijn vakgebied en dat klinkt

continue door. Ondanks deze nadelen is het boek een aanrader voor iedereen die eens met een ‘helicopter-view’ naar fotografie wil

kijken.

Het boek bevat een literatuurlijst, registers en lijst van afbeeldingen.

Lichtsporen kost 24,90 bij bol.com of bij de betere boekhandel.

Jan Nabuurs


