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van de voorzitter - mei 2014

Van de voorzitter – mei 2014

De voorbereidingen voor Limburg Foto zijn aan de volle gang. We liggen goed op schema om 
alles op tijd klaar te krijgen. Dankzij de inzet van een projectgroepje zijn we straks in staat 
om een interessant programma te presenteren. Zoals bekend gaan we naast de traditionele 
wedstrijd met expositie dit jaar een heel weekend organiseren over fotografie met lezingen, 
presentaties en besprekingen.

Het is stimulerend om te ervaren hoeveel steun we krijgen van allerlei organisaties. De Media 
Groep Limburg (MGL) stelt haar gebouw in Sittard een heel weekend aan ons beschikbaar, 
diverse bedrijven hebben hun medewerking toegezegd om producten te presenteren, de 
Fotovakschool wil meewerken aan programmaonderdelen en het Huis voor de Kunsten 
steunt ons financieel en organisatorisch. De meeste sprekers die we wilden, hebben 
inmiddels ook al toegezegd om te komen.

Uiteraard rekenen we op al onze leden om het weekend van 17, 18 en 19 oktober tot een 
succes te maken door in grote getalen aanwezig te zijn.

Voor de korte termijn staat de bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd voor 
seriematige fotografie ‘5-met-samenhang’ op het programma voor 7 mei. De jury zal dan 
ook toelichten wat haar motivatie was voor de keuze van de prijswinnende series. Altijd erg 
leerzaam.

We vervolgen onze activiteiten op maandag 12 mei met de bespreking van de Limburgse 
inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd 2014. Jan Kok, een van de drie juryleden, neemt de 
bespreking voor zijn rekening. Alleen de inzendingen van de clubs die aanwezig zijn zullen 
besproken worden. Dus meldt u zich van te voren aan. Ik reken op een grote opkomst!
 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Foto van de maand  - mei  

Anders kijken naar de wereld om ons heen is iets wat doorgaans lijkt te zijn voorbehouden aan 
kunstenaars, filosofen en zweverige types. Toch wordt beweerd dat iedereen dit kan leren en in ons 
streven naar innerlijke rust wringen we ons in onmogelijke yogastandjes, reizen we af naar de rimboe 
om ‘echte’ natuur te aanschouwen of volgen we een experimentele schildercursus om de kunstenaar in 
onszelf wakker te schudden.

Anders kijken voltrekt zich echter vaak juist op het moment dat je even niet kijkt. Het is iets wat je vanuit 
je ooghoek denkt plaats te zien vinden, een kleine flits, een wazig beeld. Als je dan je blik weer focust, 
lijken de dingen een klein, haast onzichtbaar, stapje opzij te hebben gedaan. Ineens is daar weer even die 
oude verwondering voor deze boom, die stoel of je handen en ben je voor een moment een alledaagse 
dichter, een kunstenaar van het basale, een bewonderaar van de wereld om ons heen.

Anders kijken inspireerde  ook duidelijk Hub Vermeeren van fotogroep Horst aan de Maas, hetgeen 
resulteerde in een een fantasierijk beeld, dat je boeit omdat het niet alledaags is , anders.....!

Proficiat Hub. met deze heel “anderse” foto...!

Thema: anders

Hub Vermeeren, Fotogroep Horst aan de Maas
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Jean-Pierre Creemers 
redacteur Foto van de maand  
redactie@fotobondlimburg.nl

  
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Beweging

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 mei 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.

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=


6Rayonbulletin Fotobond Limburg m e i  2 0 1 4

 

 






           








•  
 
•  
 

     


    

      

       






















           

  











    


      


       

         
























           

 







   

     


   

  







 



7Rayonbulletin Fotobond Limburg m e i  2 0 1 4



8Rayonbulletin Fotobond Limburg m e i  2 0 1 4

               
De eerste editie van de cursus “De Verdieping” is afgerond. Het werd een zoektocht naar meer inhoud in het 
werk. Analyse (onder meer via de Beeldelementen) van eigen foto’s leidde tot vervolg opdrachten, waarbij 
steeds meer gefocust werd op inhoud en verbeelding. Wat wil jij in je foto’s leggen en is dat voor anderen 
herkenbaar?

 

cursus “De Verdieping”

 Foto’s Netty Giesberts.

Foto’s Sandra Haenen

Via de fotobesprekingen en de discussies die daar soms uit ontsprongen kwam een diversiteit aan kennis 
aan bod, die niet alleen interessant was voor de maker van de foto’s, die op dat moment besproken werden. 
Er viel vaak voor iedereen wel iets op te steken. Dat was zwoegen soms, maar dat was te verwachten.
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 Foto’s Rens Brouns

Verdiepen is graven, ploeteren, wroeten, op zoek naar de essentie van het beeld. Wanneer brengt je foto 
meer over dan enkel de afbeelding van een voorwerp? Hoe krijg je een foto die emoties losmaakt? Hoe 
maak je je foto persoonlijk? Wat is jouw betrokkenheid bij je onderwerp? Wat houdt jou bezig? Zie je 
daar iets van terug in de foto? Als dat zo is zal de lading van de foto zeker toenemen.

Foto’s  
Jac Steevens

Soms loop je als fotograaf vast en denk je niet verder te kunnen. Juist dát is het moment dat 
de verdieping écht kan plaatsvinden. Dan een stap extra maken opent nieuwe wegen en levert 
indringender fotowerk.
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Foto’s Herman Roes

Soms loop je bij die zoektocht tegen buitenkansjes aan, soms gaat het moeizamer. Een Rembrandt wordt 
sowieso niet zo vaak geboren, maar door te doen kan je veel leren. In de cursus zagen we fraai fotowerk 
voorbij komen. Foto’s waar veel van te leren was, foto’s die tot nadenken stemden, foto’s om van te 

Foto's Lianne Peters

Dat genieten is belangrijk. Fotografie als hobby moet leuk zijn en leuk blijven. Je fotowerk verder uitdiepen 
(verdiepen) kan daar aan bijdragen. Ondanks (dankzij?) de inspanningen die daar bij horen!
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Foto's Bianca Jacobs

Ik wens alle cursisten veel succes op hun weg in de fotografie.
 

Foto’s Marina Ernst
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Exposities / lezingen  
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) zie onze website in de 
nieuwsrubriek exposities / lezingen.

 2014 

mei 
- 8 april tot 1 juni 2014

In het gemeentehuis van Voerendaal (Raadhuisplein 1 - Voerendaal) exposeert fc Voerendaal 
ruim 30 foto’s.
De expositie is te bezoeken op:
- woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur
- donderdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
  
september
- 12-13-14 en 20-21 september 2014
Reserveer alvast in je agenda weer een echte Fotof expositie....  in Galerie  7tien49 aan de Kamp 
10 in Nuth.
Meer info volgt.
 
- 19 september t/m 28 oktober 2014 
Fototentoonstelling FotoGroep ISO’73 Landgraaf in het gemeentehuis te Landgraaf.

oktober 
- 17 oktober 2014 
Uitslag wedstrijd en opening expositie Limburg Foto 2014 
 
- zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 
Fotomanifestatie Limburg Foto 2014

- 17 t/m 26 oktober 2014
expositie Limburg Foto 2014

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=
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fc Voerendaal exposeert .. .

Van 8 april tot 1 juni 2014 zijn in het gemeentehuis van Voerendaal (Raadhuisplein 1 - Voerendaal)  
ruim 30 foto's te zien van de leden van Fotoclub Voerendaal.

De expositie is te bezoeken op
- woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur,
- donderdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
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Expositie Fotokring Geleen

(vooraankondiging)

Expositie Fotokring Geleen in de kruisgang van het voormalige Domincanenklooster in 
Sittard.

2 jaar na de jubileumtentoonstelling van fotokring Geleen in Museum  het domein in 
Sittard strijken we op nieuw neer in Sittard met een spetterende fototentoonstelling. 
Dit maal in de kruisgang van het voormalige Dominicanenklooster aan de oude Markt naast 
de St. Michielskerk.

We exposeren daar 2 lange weekenden.
 
De openingstijden zijn:
Vrijdag 20 juni: 11 - 17 uur
Zaterdag 21 juni: 11 - 17 uur
Zondag 22 juni: 11 - 17 uur
Vrijdag 27 juni: 11 - 17 uur
Zaterdag 28 juni: 11 - 17 uur
Zondag 29 juni: 11 - 17 uur
 
Naast werk van onze leden zal er ook werk te zien zijn van gastexposanten waaronder 
cursisten van Art Delicious en enkele oud-leden van onze Fotokring.

Tevens denken we aan een opening maar daar zullen we later apart over berichten.
Dus eind juni op naar Sittard.
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