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Van de voorzitter – maart 2014

Denkvoer………

Naar aanleiding van de tentoonstelling van FK Stein schrijft John Lambrichts op onze 
Facebook pagina “De keuze om zo’n clubtentoonstelling rondom een gekozen thema te 
organiseren lijkt me een goede stap, al is er wel nog veel werk aan de winkel om t.z.t. te 
komen tot een interessante expositie van voldoende kwaliteit.”
In die zin zitten drie sleutelbegrippen: thema, interessant en kwaliteit.

De tentoonstelling is natuurlijk het visitekaartje van de club. Er zijn verschillende 
benaderingen voor de inrichting van een tentoonstelling. De hoofdvragen die zich daarbij 
voordoen zijn te koppelen aan de drie sleutelbegrippen van John Lambrichts. Kiezen we als 
club een thematische aanpak, willen we als club beoordelen of een foto interessant genoeg 
en kwalitatief voldoende is om geëxposeerd te worden?
Er zijn grote verschillen tussen clubs bij de beantwoording van deze vragen. Aan de ene 
kant van het spectrum heb je de liberale variant waarbij aan de leden wordt overgelaten 
welke foto’s ze ophangen en hoe ze deze presenteren (afmeting, passe-partout, lijst). De 
tentoonstelling is een optelsom van de foto’s van de leden. Er zijn geen kwaliteitseisen voor 
de technische en inhoudelijke aspecten.

Aan de andere kant de collectieve variant waarbij de club, met of zonder thema, beoordeelt 
of een foto voldoet om geëxposeerd te worden en eisen stelt aan de wijze van presenteren.
Bij het gebruik van een thema voor een expositie zie je ook een aantal varianten. Fotoclub 
Belfeld exposeerde eind vorig jaar met als thema ‘portretten van Belfeldenaren’, allemaal in 
zwart-wit, allemaal in gelijke passe-partouts en allemaal in gelijke lijsten. 
FK Stein koos voor een abstracter thema ‘tijdloos’ dat multi-interpretabel is en meer ruimte 
laat voor de creativiteit van de fotograaf. De wijze van presenteren werd aan de leden 
overgelaten.

Beide varianten hebben zijn voor- en nadelen. De uniforme presentatie is voor de kijker 
prettig en overzichtelijk. De concentratie op het beeld gaat makkelijker omdat je ogen niet 
steeds hoeven te wennen aan andere passe-partouts, wisselde thema’s en kleurvariaties. 
Nadeel is dat saaiheid snel op de loer licht. De liberale aanpak is gevarieerder maar voor de 
kijker lastiger en het oogt al gauw rommelig. 
Eigenlijk zou een expositie vooral opgezet moeten worden vanuit de beleving van de kijker. 
En volgens mij pleit dat voor een thematische en uniforme benadering.
Reacties: voorzitter@fotobondlimburg.nl

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg
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Foto van de maand maart 2014

Wim Jenniskens
van fotoclub Blerick
 
Druk...druk..druk...
een veel te korte maand.....
en dan ook nog de vasteloavend....
en voor je het weet is er alweer een foto van de maand.
Geen thema, deze maand. en of het hier aan gelegen heeft, waren er duidelijk meer 
inzendingen, iets om over na te denken.....! 
 
Het is al vaak gezegd, dat fotografie het spelen met licht is. Maar als dat licht aanwezig is, 
dan gaat het om het moment, het zien van wat er om je heen afspeelt. Natuurlijk komen zaken 
als technische uitvoering, compositie, sfeer en al dat soort dingen ook om de hoek kijken. Als 
het allemaal – naar mijn idee – klopt, dan maak je grote kans op het predikaat “Foto van de 
maand”.Het moment van fotograferen vormt de belangrijkste rode draad in onze selectie van 
vandaag. Dat moment zien en vervolgens goed vastleggen, is de kick waar we het vandaag 
over gaan hebben. Je moet oog hebben voor het moment, voor details en dan ook nog even de 
juiste lens, de juiste instellingen èn het moet origineel zijn.
Durf eens anders te zijn en taboes naast je neer te leggen om zo tot verrassende resultaten te 
komen zoals in deze foto van Wim Jenniskens, de foto van de maand maart 2014.
Proficiat Wim, vorige maand foto van de maand bij afvblerick, en deze maand hier bij ons.
 
De volgende foto van de maand, heeft deze keer geen thema: alle foto’s zijn welkom!
Wellicht inspireert dit tot meer inzendingen

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 maarti 2014
Stuur je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. Gaarne in het 
gewenste  jpeg formaat insturen (560 pixels langste zijde). Hier een link naar de volgende 
thema’s voor de komende foto van de maand: thema’s foto van de maand.

Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
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Persberichten

UITNODIGING – Workshop Colormanagement

Herkent u dit? U bent in het trotse bezit van een top kwaliteit digitale camera. Nog nooit 
heeft u zoveel foto’s gemaakt. Er zitten een aantal echte juweeltjes bij, die u maar al te graag 
wilt laten zien op de clubavond of misschien wel op de tentoonstelling. Menig laat uurtje 
wordt besteed om de foto’s op de computer te perfectioneren en ‘tot leven te wekken’. 
Dan, zo’n beetje bij de laatste horde, de afdruk, gaat het fout. De afdrukken van de 
centrale hebben vreemde kleuren en de foto’s lijken niet die fonkel te hebben, die u op uw 
computerscherm zag. Of u heeft zojuist een klein fortuin aan mooi fotopapier door uw eigen 
printer gehaald om die dominante kleur eruit te halen. Er is een oplossing … kleurbeheer!
Het bestuur van de Fotobond afdeling Limburg nodigt haar leden uit voor een
Workshop Colormanagement door Geert Noij en Rob Driessen.
 
De workshop vindt plaats op zaterdag 5 april a.s. van 13.30 tot circa 16 uur 
in Café Zaal ‘Aad Leeuwe’ aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.
 
Geert en Rob hebben beide hun sporen verdiend in de fotografie en zij drukken al jaren zelf 
hun fotowerk af, gebruik makende van kleurbeheer. In hun streven naar de perfecte druk 
hebben ze vaak obstakels aan de kant geveegd en veel frustraties verwerkt. De praktische 
ervaringen, die ze daarbij hebben opgedaan willen ze graag met u delen in deze presentatie.
De workshop / presentatie is vooral op de praktijk van de amateurfotograaf gericht, maar 
een kleine hoeveelheid jargon wordt besproken, omdat dat ook onderdeel is van de digitale 
gereedschappen, die u dagelijks als fotograaf gebruikt.

Tijdens de workshop / presentatie zal onder andere aan bod komen:
Basisbegrippen kleurenleer – kleurruimten – kleurprofielen – kalibratie van scherm en 
printer – kleurinstellingen Photoshop – kleurinstellingen Lightroom – fotocentrales – eigen 
printer – softproofen – papiersoorten. 

De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Fotobond afdeling Limburg. Wilt u zich wel 
vooraf even aanmelden door een email te sturen naar: 

mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl
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Fotografiecursus “De Verdieping”-Groep 2

Algemene informatie:
De fotografiecursus "De Verdieping" is bedoeld om (beginnende) fotografen te helpen bij 
het zoeken naar meer inhoud, creativiteit, compositie en opnametechniek in hun fotografie. 
De cursus "De Verdieping" heeft tot doel je bewuster te laten worden waar je fotografisch 
gezien staat. Hoe kom je van afbeelding naar verbeelding, wat wil je met jouw fotografie 
bereiken, wat wil je laten zien, met welk doel fotografeer je, enzovoort.

De cursus omvat geen uitgestippeld leerplan, maar is meer bedoeld als een zoektocht die 
voor iedere deelnemer verschillend zal zijn. Het verloop van deze cursus hangt daardoor ook 
voor een groot deel af van de inzet en het enthousiasme van de deelnemers.
Het is belangrijk om op één punt duidelijk te zijn, deze cursus is geen verdieping in de 
techniek en/of beeldbewerking binnen de fotografie. Primair gaat het om de beelden, wat 
er op de foto staat en hoe het op de foto staat. Ondersteunend daaraan zullen techniek en 
beeldbewerking aan de orde komen en deze zaken zullen ter sprake komen.
Het wordt alles behalve een eenvoudige cursus, maar het worden wel gezellige en leerzame 
bijeenkomsten. Bij het zoeken naar verdieping gaan we zoeken naar wat we zelf met de 
fotografie willen bereiken en wat we leuk vinden om te doen. Verdiepen in een onderwerp 
en daar minstens een half jaar aan werken ... "De Verdieping" geeft plezier!

De primaire doelgroep voor deze cursus zijn fotografen die circa 1-3 jaar lid zijn van een 
fotoclub (of individuele leden die nog niet zo lang fotograferen). Bij de eerste cursus van de 
Verdieping die in 2013 is gestart, is gebleken dat er ook belangstelling is voor deze cursus 
onder fotograferen die al langere tijd lid zijn/actief zijn in de fotografie. Zij mogen ook met 
de cursus meedoen, maar dienen dan wel rekening te houden met het feit dat een groot 
deel van de groep uit "beginnende" fotografen zal bestaan.

Praktische informatie:
De cursus zal gegeven worden door Bondsmentor Frans Grommen en omvat zes 
cursusavonden. De cursus vindt plaats op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in 
het Huis voor de Kunsten te Roermond. De cursus vindt plaats op de volgende data:

12 maart, 23 april, 11 juni, 3 september, 8 oktober, 19 november.
 
Bij de eerste bijeenkomst dienen de deelnemers totaal 10-15 foto's (recent werk) mee te 
brengen:
• foto's van jouw favoriete onderwerp,
• foto's van een bekende of minder bekende fotograaf (uit een tijdschrift of een fotoboek), 

welke jouw waardering heeft,
• foto's die zijn besproken op de fotoclub en die met veel commentaar hebben 

opgeleverd,
• foto's waar vragen over zijn.
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Voor het kiezen van het onderwerp / thema is het verstandig om voorafgaand aan de cursus 
na te denken over:
• wat wil ik leren?
• wat wil ik verbeteren en/of veranderen aan mijn fotografie?
• Wat vind ik belangrijk - de schoonheid, het verhaal, de compositie of toch vooral de 

techniek?
• Welke fotografen zijn voor mij een voorbeeld?
• Wat zou voor ik een interessant onderwerp zijn om enige tijd mee bezig te zijn?

Het is de bedoeling dat de opdracht van de eerste avond ruim geïnterpreteerd wordt: 
"gebruik de eerste periode om te onderzoeken wat je leuk of uitdagend vindt om intensief 
mee bezig te zijn". Tijdens dit proces is het natuurlijk mogelijk dat je komt tot een andere 
invulling van onderwerp / thema. De tweede avond wordt de opdracht definitief waarna 
iedereen hier serieus mee aan de slag gaat.
Bij elke bijeenkomst wordt verwacht dat er 4 tot 10 nieuwe foto's op papier (!) worden 
meegebracht, al of niet in passe-partout. Om een actieve en interactieve bespreking te 
krijgen, worden de foto's op tafel gelegd tijdens de discussie.
Voor een goed resultaat van de eindpresentatie zullen de techniek en de afwerking 
uiteindelijk wel belangrijk zijn.
De kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Fotobond afdeling Limburg en het Huis 
voor de Kunsten. De overige kosten worden gedekt door een eigen bijdrage van de cursist 
zelf. De eigen bijdrage bedraagt € 50,- per deelnemer.
Reiskosten naar/van Roermond – zijn voor rekening van de cursist.
Deelnemers dienen (persoonlijk of via de club) lid te zijn van de Fotobond.
 
Aanmelden voor de cursus De Verdieping:
Wilt u zich aanmelden voor de cursus? Hieronder leest u wat u dan moet doen.
Aanmelden voor de cursus kan door het sturen van een e-mail naar Mary van Rossenberg 
(mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl) onder vermelding van:
• naam, adres, woonplaats;
• telefoonnummer;
• naam fotoclub;
• bondslidmaatschapnummer
 
Na de aanmelding per email krijgt u per e-mail bericht of u kunt deelnemen aan de cursus.
Let op: Pas nadat u per e-mail bericht hebt gekregen dat u kunt deelnemen aan de cursus 
dient u de bijdrage van € 50,- te voldoen. Inschrijvingen voor de cursus zijn pas definitief 
wanneer de bijdrage is overgemaakt. De volgorde van aanmelding wordt gehanteerd voor 
deelname aan de cursus. Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
T: +31 (0)6 3482 0172 | E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl
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Exposities

2014

maart

 7 januari  t/m  31 maart 2014
Expositie van Fotof-lid Hans Brouns op werkdagen van 9.00 –17.00 uur in Galerie Parc 
Imstenrade, Parc Imstenrade 66, 6418 PP Heerlen.
Titel van de expositie: Afspiegelingen / thema: portretfotografie. Voor info klik hier.

9 januari t/m 9 maart 2104
A house is not a home. Expositie van Lilith in het Limburgs Museum in Venlo van de 
Limburgse kunstfotografe met het zelfportret en het interieur.
Voor informatie: klik hier.
 
-februari  t/m 7 maart
De tentoonstelling verbonden aan de tweejaarlijkse Euregionale fotowedstrijd ‘Uitingen 
van religie in Limburg en Rijnland’ is deze maanden te gast in GC Tentakel / Gemeentehuis 
Zonhoven.
Voor meer informatie zie: http://www.zonhoven.be/Tentoonstellingen-Religie.html.
Klik hier voor adres en openingstijden. 

15 maart t/m 23 maart
Van zaterdag 15 t/m zondag 23 maart 2014 exposeert Fotogroep Photon in Eetcafé Oud 
Wielder, Marchierstraat 11,6321 AK, Wijlre.
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Expositie Fotogroep Photon

Van zaterdag 15 t/m zondag 23 maart 2014 exposeert Fotogroep Photon in

Eetcafé Oud Wielder, Marchierstraat 11,6321 AK, Wijlre. 

De expositie is te zien op alle dagen van 11.00 tot 18.00 uur met uitzondering van dinsdag 18 
maart.
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Expositiebespreking

FotoKring Stein

Zondag 9 februari om 14.00 h. was het zover, de opening van de expositie van FotoKring 
Stein (FKS). Voorzitter Rob Driessen verwelkomde alle aanwezigen en vertelde dat FKS 
afgeweken was van de gebruikelijke cyclus van eens in de 5 jaar te exposeren. Ze hadden 
nu zoveel werk dat ze popelden om dit met de buitenwereld te delen, dus werd er besloten 
om na 2,5 jaar weer te exposeren. Hij vertelde dat FKS een nieuwe weg is ingeslagen en 
themagericht heeft gewerkt. Voor deze expositie was het thema ‘Tijdloos’. Alle leden 
zijn het thema naar eigen inzicht gaan invullen en dit levert een veelzijdige expositie op. 
Burgemeester Leurs-Mordang opende vervolgens de expositie waarna alle belangstellende 
de expositie nieuwsgierig bekeken. 
 
Er waren veel belangstellenden en de expositie was dan ook druk bezocht. Het fotowerk 
was van hoge kwaliteit. Veel seriematig werk, waardoor verdieping in het thema duidelijk 
aanwezig was. Sommige series duidelijk inhoudelijk gericht en een ander weer met sterke 
composities en fraaie zwart/wit bewerking. Naast de series ook op zichzelf staand werk. 
Een compliment voor de fraaie afdrukken, perfect in passe partout gezet, gebruik van 
divers fotopapier passend bij de foto’s! Er is ruimte in deze fotogroep voor eigen identiteit, 
eigen keuze qua afdrukken, keuze van lijsten, zonder dat dit storend is. Al met al een fraaie 
expositie die zeker de moeite waard is om te bekijken.
 
Susan Leurs
FG Tegenlicht
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wedstrijden

  

Limburg Foto 2014 
In het najaar van 2014 gaan we weer de tweejaarlijkse Fotowedstrijd Limburg Foto 
organiseren. 

Dit jaar gaan we echter veel meer doen dan de bekende wedstrijd met expositie. We gaan 
een weekend organiseren met interessante lezingen over verschillende vormen van 
fotografie. Leerzame lezingen en inspirerende voordrachten zullen het programma 
vormen.  

Met een aantal Limburgse fotografen zijn we aan het brainstormen over de inhoud en de 
organisatie van Limburg Foto 2014.  
Nadere informatie volgt in het voorjaar van 2014. 

Maar........... noteer alvast de volgende (voorlopige) data in de agenda: 
� inzenden voor Limburg Foto 2014 ________________________ 15 t/m 19 september 2014 
� uitslag wedstrijd en opening expositie ______________________vrijdag 17 oktober 2014 
� expositie Limburg Foto 2014 ______________________________ 17 t/m 26 oktober 2014 
� Fotomanifestatie Limburg Foto 2014 _________ zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 
 
 
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg 
Peter Lambrichs 
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities 
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