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Foto van de maand maart 2015

Thema: Vasteloavend

Elly Theunissen
lid van AFV het Motief

Voor het eerst in dertig jaar word ik gefouilleerd als ik de Zoepkoel in Venlo wil oplopen, 
om er wat mooie plaatjes te schieten. Mijn baardige kop en struise uitdrukking hebben mij 
daar waarschijnlijk lang voor behoed. Maar nu moet ik mijn fles berenburg inleveren aan de 
poort. Of opdrinken, dat mag ook. Ik kies voor het laatste, onder de afkeurende blik van een 
mevrouw die een oude fiets met overvolle boodschappenzak tussen de opgeschoten jeugd 
manoeuvreert. Er komt een sinterklaas voorbij. Zo een waar ik vroeger bang voor was, met 
een strenge hoornen bril. ‘Zijn hier ook stoute kinderen?’, galmde dan door de plaat met 
sinterklaasliedjes die we thuis hadden. Hier zijn niks dan stoute kinderen trouwens. Het lijkt 
wel of ze de zoepkoel aan het afbreken zijn. Even denk ik dat iemand zich origineel verkleed 
had, maar het was het echte Rode Kruis. Met stretcher en goudkleurige warmtefolie. 
Vasteloavend verandert.....De zittingen van weleer waar lokale zangers en buuttereedners 
het wel en wee van het desbetreffende dorp of stad doornamen, heeft plaatsgemaakt voor 
artiesten die hun kunstje door heel de provincie moeten kunnen tonen.

Daarom was ik ook uiterst gecharmeerd van de foto die Elly Theunissen van AFV het Motief 
instuurde. “Vasteloavend op ut durrep” zonder veel poes pas, een oud pak uit de kast 
gehaald, een strepje schminck in het gezicht, en een lekkere fles bier aan de mond.
Mooi nadrukkelijk in beeld gezet, heel frontaal, en gelukkig hangt er ook nog een 
carnavalsvlag aan de gevel. Proficiat Elly...met deze bijzondere foto.
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Buiten.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 maart 2015 
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). 
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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bestuursmededeling
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exposities

EXPO AV ZONLicht

UITNODIGING

De leden van AV-ZONlicht presenteren op hun tweejaarlijkse expositie zeer gevarieerde 
nieuwe audiovisuele producties in de categorie ‘vrije onderwerpen’.
De producties in de categorie ‘eenzelfde opdracht voor iedereen’ leveren minstens zo veel 
variëteit. Want de opdracht is ‘Bewogen’ en daarbij zal naar verwachting niemand op zijn 
stoel kunnen blijven zitten.

We hopen ook u te kunnen bewegen dit te komen zien.

WAAR? Cultureel Centrum De Haandert. Tegelen
WANNEER? Maandagavond 23 maart 2015
HOE LAAT? 20 uur
ENTREE? Gratis
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Fototentoonstelling Fotogroep ISO'73 bij Victor 4 Art

21 februari t/m 24 maart 2015

Vanaf 21 februari tot en met 24 maart houdt Fotogroep ISO’73 een fototentoonstelling bij 
Victor.  Na de geslaagde fototentoonstelling in 2014 in het gemeentehuis van Landgraaf 
zijn er nog genoeg foto’s over voor een gevarieerde tentoonstelling in de mooie ruimte 
van Victor 4art. Er worden een 45tal  foto’s tentoongesteld. Een en ander bestaat uit niet 
getoonde foto’s. 

Wij hopen U te zien bij de opening (21 Februari 14:00 uur), de toegang is gratis.
 
Beleeft uitnodigend Fotogroep ISO’73 Landgraaf
 
Adres:             
Victor 4 art
Heerlerbaan 66
6411HB Heerlen
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Expositie Fotogroep Tegenlicht
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Expositie AFV het Motief 
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Expositie Fotokring Echt
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Expositiebesprekingen

Foto-expositie Fotogroep Inter-Limburg te Maaseik 
woensdag, 04 feb 2015

Achterolmen, de thuishaven voor de beide Limburgen, wat betreft hun foto-exposities voor 
deze beide Limburgen tenminste als we kunnen spreken van twee Limburgen.
Een expositie in het Cultuurcentrum Achterolmen van de bijzonder charmante en geliefde 
stad Maaseik door fotogroep Inter-Limburg staat altijd garant voor veel kijkplezier en 
diversiteit gepaard gaande met kwaliteit en originaliteit.

Helemaal beneden in het ‘souterrain’ bevonden zich de zwart/wit foto’s welke in volle glorie 
werden gepresenteerd. Knappe zwart-wit afdrukken die toch wel duidelijk appelleerden aan 
de tijden van weleer; van bariet en prenten waarin alle grijstinten aanwezig zijn. Waar in de 
beelden een fraaie opbouw en compositie is verwerkt.  Beelden die heel direkt zijn, zoals 
‘dat hoort’ vlgs de traditionele regels, die dan ook bijzonder goed waren toegepast.  Datgene 
wat gefotografeerd is geeft weinig mogelijkheid tot eigen interpretatie en invulling. Alles is 
bijna tot in het perfecte door de fotograaf op papier gezet.

De trap naar boven brengt de toeschouwer in een geheel andere sfeer: expressie met 
gedurfde foto’s die vragen om een eigen interpretatie en een eigen invullen waartoe o.a. 
de fotografe (Anki Riteko) volledig de ruimte bood. Puur smullen dus. Je fantasie wordt 
geprikkeld en alles krijgt een derde en misschien wel een vierde dimensie… Ja dat is wat 
fotografie, de vrije fotografie, vermag. En zelfs ‘selfies’ (wat een onaangenaam woord) van 
en door ‘Ut’ Karin Bonnie waren schitterende handvatten voor de eigen fantasie.
De analogie met de trap die, in mijn geval omhoog voerde, kon niet treffender.. Steeds 
beelden die de toeschouwer aanspoorde om zelf te kijken en zelf nieuwe beelden te vormen 
welke gegrondvest zijn in het getoonde… Het hart gaat er sneller van slaan!!
De ‘grote zaal’ tenslotte bood weer  meer ‘zekerheid’ voor de traditionele fotograaf, maar 
ook hier was volop aandacht voor het fragile en subtiele fotowerk (Mia Geyens) en ook de 
‘vrije’ beelden van o.a. Jan van Soest boden de meer gevorderde kijker weer mogelijkheden 
om door de beelden heen a.h.w. weer andere nieuwe beelden te ‘zien’.
Alles uitstekend verzorgd en, zoals al aangehaald, in een fraaie ambiance zorgde voor  mooi, 
boeiend en soms spectaculair foto-kijk-plezier waar je graag enkele kilometers voor gaat 
rijden.
En na het bekijken van de grote diversiteit aan prenten en aan de eigen invulling van die 
prenten, nog even een gezellig ‘nazit’ met een plezant gesprek met diverse fotografen van, 
jawel, divers pluimage, kan de conclusie niet anders luiden dan dat Fotogroep Inter-Limburg 
weer een prestatie van formaat heeft neergezet dat een dikke pluim verdient.
Rest mij deze selecte groep fotografen te danken voor hun meer dan interessante en 
boeiende expositie en vol goede verwachting reikhalzend uit te zien naar hun volgende 
expositie in  Achterolmen te Maaseik.
Wg
Miel van Montfort
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agenda

maart 2015

 - 21 februari t/m 24 maart 2015
Vanaf 21 Februari tot en met 24 Maart houd Fotogroep ISO’73 een fototentoonstelling bij 
Victor 4 Art, Heerlerbaan 66, 6411HB Heerlen. 
Opening is op 21 februari om 14u.

- 22 februari t/m 19 april 2015
Het gemeentebestuur van Weert en de Fotogroep Weert nodigen u uit voor de opening 
van de unieke expositie ‘600 jaar Weert, een terugblik door Fotogroep Weert’ op zondag 22 
februari om 15.00 uur in de Tiendschuur, Recollectenstraat 5 in Weert. 

- 11 maart 2015
Algemene Ledenvergadering Fotobond BNAFV afdeling Limburg
Deze vergadering vindt plaats op woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur
in Café Zaal “Aad Leeuwe” aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.
  
- 21-22 maart 2015
Foto expositie van Fotoclub FotArt ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan.
Zaterdag van 22.00 - 22.30 (opening) en zondag van 13.00 - 18.00 uur.
  
-20-21-22 maart 2015
Fotogroep Tegenlicht exposeert de thema’s Vol, Vreemd en Spanning in Hof van Heden, 
Havenstraat 22 te Stein
  
-23 maart 2015
De leden van AV-ZONlicht presenteren op hun tweejaarlijkse expositie zeer gevarieerde 
nieuwe audiovisuele producties
in de categorie ‘vrije onderwerpen’. WAAR? Cultureel Centrum De Haandert. Tegelen | 
WANNEER? Maandagavond 23 maart 2015 | HOE LAAT? 20 uur | ENTREE? Gratis
mei

-31 maart t/m 23 april 2015 
Fotokring Echt exposeert in het Gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 te Echt. 
Opening is op 31 maart van 19-21u
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wedstrijden

 

 

 

 
 

Online Fotowedstrijd 
Limburg in Beeld 

In 2014 werden voor de beide edities van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld ruim 100 beelden 
ingestuurd en door de beide juryleden Jan Mrösz en Ted Born beoordeeld. 
De drie prijswinnaars van de beide edities hebben van de wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV een 
afdruk van hun foto ontvangen in de vorm van een fraaie wanddecoratie. 
 
Op 1 maart gaat de volgende editie van deze online fotowedstrijd van start. 
 

Het thema voor de editie 2015-1 is 
 

Limburgs verenigingsleven in Beeld 
 
In Limburg speelt het verenigingsleven een belangrijke rol; het is een sociaal bindweefsel. En het brede 
spectrum van Limburgse clubs en verenigingen kan voor fotografen ook een ruime bron van inspiratie vormen. 
Als onderwerp voor deze wedstrijd kunnen alle verenigingsvormen aan bod komen: sport, muziek, kunst- & 
cultuur, etc. waarbij natuurlijk weer gevraagd wordt om de associatie met Limburg nadrukkelijk naar voren 
te laten komen in het beeld. 
 
Foto's kunnen worden ingezonden vanaf zondag 1 maart t/m donderdag 30 april via het e-mailadres 
LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl. 
Aansluitend zal de jurering van de foto's plaatsvinden en op 10 mei zal de uitslag worden 
gepubliceerd op de website van de afdeling. 
 
Het bedrijf Vakcolor Digitaal BV uit 
Buchten zal wederom als wedstrijdsponsor 
optreden en stelt aan de inzenders van de 
drie winnende foto's een afdruk in de vorm 
van een wanddecoratie ter beschikking. 
 
Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het wedstrijdreglement 
kun je vinden in de documenten "Limburg in Beeld; informatie" en "Limburg in Beeld; reglement" 
Deze documenten tref je als bijlage bij deze mail aan en/of kun je op de website van de afdeling 
downloaden. 
 
We gaan er, mede vanwege de fraaie prijzen, van uit dat ook voor deze editie van Limburg in Beeld 
weer een groot aantal foto's zullen worden ingestuurd. 
 
Peter Lambrichs 
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities 
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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 Fotobond-
lidnummer en dan gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken en wanddecoraties. 
 

 
 
 
 
 

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

www.vakcolor.nl 






 
 

 
 


