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van de voorzitter - december 2016

Welgeteld één reactie kreeg ik op mijn stelling dat de interesse van het overgrote deel van onze  leden niet veel 
verder gaat dan de eigen club. In mijn ‘van de voorzitter’ voor november lanceerde ik die stelling naar aanleiding 
van de ietwat magere opkomst bij de mooie lezingen van bekende fotografen tijdens Limburg Foto. De reactie 
somde een aantal mogelijke verklaringen op voor de geringe opkomst en was tevens een aanmoediging om toch 
vooral door te gaan met het organiseren van onze activiteiten op afdelingsniveau.

Inmiddels hebben we als bestuur van de Afdeling de plannen voor 2017 opgesteld. Zoals jullie van ons gewend 
zijn, wordt het weer een gevarieerd pakket aan lezingen, mentoraten en wedstrijden. We kunnen ons gelukkig 
prijzen dat het in Limburg nog steeds lukt om voldoende goede mensen voor het afdelingsbestuur te krijgen. We 
hebben een goed team dat met veel enthousiasme activiteiten bedenkt en uitvoert. Wel is voor de website een 
aanvulling van de bemensing wenselijk.
 

We zetten al onze plannen op de website en tijdens de jaarvergadering op 8 maart 2017 kunnen onze leden 
commentaar leveren op onze plannen. Uiteraard hopen we op grote belangstelling voor onze activiteiten.

Ik wens al onze leden alvast een heel mooi 2017 en gezellige feestdagen ter afsluiting van dit jaar.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand -deceMber 2016

Foto: Will Verheesen Roggel  - Persoonlijk lidmaatschap

Je pakt je camera, gaat de straat op en fotografeert. In feite komt alles wat zich op straat bevindt hiervoor in 
aanmerking, maar meestal zie je dat ze zich richten op de mensen, wisselwerking tussen mensen onderling of 
tussen mens en omgeving. De vrijheid die je ervaart met straatfotografie, liefst zonder enig concept op jacht naar 
de ultieme foto.

Honderden foto’s worden geschoten, waarvan het merendeel niet bruikbaar zal blijken te zijn. 
Uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen van de straatfotograaf; en 
continu scherp om je heen kijken tot het moment zich voordoet dat alles klopt. En meestal gebeurt dat niet als 
je er speciaal op uit getrokken bent, maar zomaar opeens als je onderweg bent naar een afspraak. De goede 
straatfotograaf heeft altijd zijn camera bij zich en observeert zijn omgeving zodat je ook die toevallige momenten 
niet mist. Vaak zijn dit de beste foto’s.

Straatfotografie is ook een van de oudste vormen van fotografie, in de fotogeschiedenis vind je vele 
voorbeelden, zoals Jacob Olie, Henri Cartier Bresson en William Klein.

Samenloop van omstandigheden, geluk en toeval. Het is als de lotto winnen. Niet per se de beste foto, wel de 
meest interessante om naar te kijken. Eigenlijk klopt het niet om te zeggen “ik heb die foto gemaakt”. Foto’s laten 
zich niet maken, als fotograaf ben je een doorgeefluik.

Straatfotografie is eigenlijk de basis van de fotografie.
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En dat schitterende doorgeefluik vindt je elke maand weer hier bij de foto van de maand, waarbij we deze 
maand een record aantal straatfoto’s mochten ontvangen, liefst 39 inzendingen trof ik aan in onze mailbox, 
heel divers qua invulling en interpretatie van het onderwerp, sommige beelden waren heel direct, andere vaak 
confronterend en ontroerend, en ook enkele pakkende portretten.

Bij mijn uiteindelijke keuze heb ik me laten leiden naar beelden die er echt uitspringen, die interessant zijn en 
zich onderscheiden door hun creativiteit en zienswijze. En die termen vond ik allemaal terug in die ene sublieme 
foto van Will Verheesen in zwart wit, een beetje surrealistisch beeld van een heel strak modern plein, met een 
bijpassend jong gezinnetje, heel gevat in beeld gezet, tussen de beklemmende poten van een groot “insect”, 
die het geheel door zijn zwierige vormen in een mysterieuze sfeer onder dompelen. Een straatbeeld dat past bij 
nu….op weg naar de toekomst.

Proficiat Will met deze surrealistische straat foto.

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 december 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:
• januari 2017: actie
• februari: winter
• maart: vasteloavend

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Deze wedstrijd heeft als doel onze leden de mogelijkheid te bieden hun werk landelijk te tonen en te toetsen 
aan het fotografisch werk van andere leden. Er wordt digitaal ingezonden. De 
uitslag wordt bekend gemaakt in een openbare bespreking. Daarna is er een 
expositie van ongeveer vijftig, uit de inzending geselecteerde, foto’s.

Dit keer konden de deelnemers foto’s inzenden voor de volgende genres: 
‘Abstract‘, ‘Model‘, ‘Natuur‘ en ‘Straatfotografie‘. 
Daarnaast is er voor de foto’s die niet in een van deze genres vallen een 
categorie ‘Open‘.

De jury van foto indiividueel plaatst de beste foto’s in de volgende klassen: 
- Goud met ster, 
- Goud, 
- Zilver en 
- Brons. 
 De foto’s in deze klassen krijgen een certificaat.

Uit een doorsnede van de topgroep zal de jury vijftig foto’s kiezen voor een expositie. 
De foto’s zullen geprint worden door Webprint. Na afloop van de expositie worden de prints eigendom van de 
maker!

Tijdens een Openbare bespreking op 27 november 2016  in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen werden 
de deelnemende en gecertificeerde foto’s besproken.

Op 28-29 januari en 4-5 februari 2017 van 12.00-17.00 uur is de epositie van Foto Individueel 2016 in de 
Gehoorzaal ‘Altrecht’, Vijverhof 1, 3734 DA Den Dolder.

De volgende deelnemers van onze afdeling vielen in de prijzen:

 
Zilver

1766024 -  
Diana Putters 
FG Tegenlicht 
genre: open -  
behind glass 
86,67 p.

Foto individueel 2016 - de uitslag
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Brons

1714057 
Gaby Rours 
FK Echt
genre: natuur - 
Mysterious;
80,00 p.

Brons 
 

1719047 -  
Twan v.d. Hombergh

genre: abstract -  
kelder-LWL-Industriemuseum

76,67 p.

Brons

1728007 - 
Jean-Pierre Cremers 

FotoF Limburg
genre: model -  

mee too…
76,67 p.

Brons

1725051 -  
Peter Lambrichs 
FC Voerendaal
genre: natuur -  
Zonnedauw
80,00 p.
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uitnodiging lezing "compositie & beeldopbouw"

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg organiseert in januari 2017 voor haar leden een interactieve 
Lezing  "Compositie & Beeldopbouw" door Bondsmentor Twan Wiermans. 

Het zoeken naar een ‘goede’ compositie blijft de eeuwige zoektocht van de fotograaf. Hoe kun je de compositie 
gebruiken om een beeld krachtiger te maken of om een verhaal te vertellen? Hoe ga je er zelf mee aan de slag?

Natuurlijk is er niet één goede compositie, maar zijn er vele manieren om een passende compositie voor dat ene 
onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij 
zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?

De interactieve lezing stelt vragen en geeft antwoorden, geeft voorbeelden en mogelijkheid tot discussie.

De lezing vormt tevens een introductie voor geïnteresseerden om in het voorjaar 2017 in een afdelingsmentoraat 
van drie avonden je verder in compositie en beeldopbouw te verdiepen en zelf aan de slag te gaan. Aan het 
einde van de lezing zal Twan Wiermans een toelichting geven op dit mentoraat. Het mentoraat is vooral bedoeld 
voor “beginnende” fotografen. Ook fotografen die (nog) eens alles op het gebied van compositie, kadrering en 
beeldopbouw op een rijtje willen hebben kunnen meedoen. 

De interactieve lezing vindt plaats: 

Wijkaccommodatie De Vlonder, Florasingel 38 te Roermond op
 

woensdag 25 januari 2017 van 20.00 tot circa 22.30 uur.

Aanmelden: 
De lezing is gratis toegankelijk voor alle leden die bij de Fotobond Afdeling Limburg zijn aangesloten. 

Wel graag uiterlijk 20 januari aanmelden door een email te sturen naar:

Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

mede mogelijk gemaakt door:

mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
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aFdelingswedstrijden 2017 
 
De Afdeling Limburg organiseert in 2017 de volgende wedstrijden:

Euregionale Fotowedstrijd
Door de Fotobond Afdeling Limburg (NL), het Verbond van Limburgse Fotokringen (B) en 
de afdeling Nordrhein van de Deutscher Verband für Fotografie wordt, in samenwerking 
met het Huis voor de Kunsten Limburg, de (tweejaarlijkse) Euregionale Fotowedstrijd 
georganiseerd.

Thema
Het thema voor de Euregionale Fotowedstrijd is (OVER)BRUGGEN.

Binnen dit thema kunnen architectonische verbindingen over wegen, water en dalen in beeld worden gebracht. 
Maar de organisatie daagt fotografen vooral ook uit om het thema ruimer te interpreteren en hun onderwerpen 
te zoeken in het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen, culturen, religies etc. Per deelnemer kunnen 
maximaal 5 individuele foto’s alsmede één serie van maximaal 5 foto's worden ingezonden.

Lezing
Om de leden te inspireren rondom dit thema, zal medio februari 2017 een lezing worden georganiseerd. Tijdens 
deze lezing zullen handvaten worden gegeven over hoe je met een dergelijk thema aan de slag kunt gaan en 
hoe je een concept kunt uitwerken tot een idee en bijbehorende beelden. Informatie over deze lezing zal op 
korte termijn worden gepubliceerd.

Inzenden
Van 17 juli t/m 31 juli 2017.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het wedstrijdreglement en 
het inschrijfformulier, op korte termijn bekend worden gemaakt.

Serie “5-met-samenhang”
Voor deze afdelingswedstrijd kan één serie van 5 samenhangende foto’s, cq. 5 foto's die 
een serie vormen en één thema hebben, worden ingestuurd.
Uit de inzendingen zal door een jury een selectie worden gemaakt van de series waarvan 
de makers genomineerd zullen worden voor deelname aan Foto Nationaal.

Inzenden
Van 20 t/m 24 maart 2017.

Online fotowedstrijd “Limburg in Beeld”
In 2017 wordt één editie van de wedstrijd "Limburg in Beeld" georganiseerd.
Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars worden geselecteerd die een 
afdruk van de winnende foto ontvangen, beschikbaar gesteld door wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV.

Thema
Het thema voor deze fotowedstrijd is WATER.

Inzenden (digitaal)
Van 1 t/m 31 mei 2017.
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expositie bespreking Fc reFlex '88
Terwijl een groot aantal Limburgers, op de elfde van de elfde, de opening van het vasteloavesseizoen op het 
Vrijthof in Maastricht vierden, waarbij wij als foto enthousiastellingen helaas verstek moesten laten gaan, togen 
wij richting Heerlen.

Daar in de sfeervolle Spuiklep aan de Parralweg, net voorbij Kinderstad, exposeerde de sectie Fotografie van de 
Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen bij ons beter bekend als fotoclub Reflex '88.

De opening werd verricht door dhr. Jo Paffen, voorzitter van de SSOVH, hij had tevens de eer om het jubilerend 
fotoclub lid Karin Bonnie te huldigen bij haar 25 jarig lidmaatschap van FC Reflex '88, ze ontving uit de handen 
van de voorzitter het bijbehorend speldje en een fraaie bos bloemen, nogmaals proficiat Karin.

De verwachtingen waren hooggespannen en nadat het papier, dat ons van de geëxposeerde fotowerken nog 
scheidde, verwijderd was door de voorzitter, konden de talrijke expositie bezoekers de foto’s aanschouwen, die 
keurig verzorgd in lijsten zonder glas en met een optimale verlichting op maker gerangschikt waren, zodat het 
een overzichtelijk geheel was.

Natuurlijk zijn er altijd foto’s bij die je meer aan spreken en die er uit springen, maar die had elke deelnemend lid 
gelukkig wel.

Guy Hoenen wist met een serie kruizen een fraai evenwichtig beeld te scheppen, waarbij de Limburgse invloed 
niet onopgemerkt blijft.

Serena Cloodt is een zeer bedreven concert en festival fotografe, getuige haar sfeervolle zwart wit foto’s, waar 
bij de aktie er gewoon afspringt, maar ook met oog voor detail.

Jo Steins was blijkbaar vroeg uit de veren om de fraaie nevelige sfeer in 
het oranje ochtendgloren de paarden te observeren en van daaruit een 
mooie serie te verwezenlijken.

De vader van Jo, die ook lid is van FC Reflex '88 Roy Steins, kwam met 
iets heel anders, namelijk oude soms ietwat vervallen kloosters en of 
kerken die hij op een indrukwekkende wijze wist vast te leggen.

Naast vader en zoon zit er nog een paartje in deze club, maar dat zal 
inmiddels wel bij iedereen bekend zijn, want die zijn onafscheidelijk 
aanwezig bij meerdere fotoclubs, namenlijk Karin en Hein Bonnie.

Karin kennen 
we inmiddels al 
een tijdje met 
haar opvallende 
zelfportretten, 
waarbij zij het 

expirement niet schuwt, maar nu was ik blij verrast door 
haar benen, die zij op haar uitzonderlijke sfeervolle wijze 
wist vast te leggen.



 2016 

11 Afdelingsbulletin Fotobond Limburg

	  

d e c e m b e r  2 0 1 6

Hein bewijst eens te meer zijn kunnen, zijn serie onscherpe foto’s weten je uitermate te boeien, omdat het je aan 
het denken zet, het suggereert iets wat moeilijk te omschrijven is en daardoor blijf je er naar kijken.

Behalve de sprankelende foto’s van fraaie kloosters en kastelen, 
verrastte Toon Schmeets me toch met zijn reflexie foto’s, die je bijna 
dwingen om er echt op te kruipen, er in te duiken om precies te 
kunnen ontdekken wat het nou is of sugereert.

Charlie Mulders heeft ook een duidelijke voorkeur, namelijk hij maakt 
foto’s waarin iets gebeurt en weet dit op een uitzonderlijke wijze 
vast te leggen, getuige zijn foto’s, waarbij hieronder een duidelijk 
voorbeeld.

Hans Lammeriks had een serie gemaakt ter herinnering aan onze 
bevrijding, sfeervolle beelden in sepia, die perfect passen bij de 
sfeer, en een voortreffelijk beeld geven van het historisch gebeuren.

    
En last but not least 
Jan Crutsen, naast 
zijn herkenbare 
eigen foto’s, waarbij 
ik vooral gecharmeerd was van zijn “ nonnevotte”, goed gezien, 
mooi getimed en vooral door de toevoeging van die gele tas wordt 
het toch net even anders, een verassend beeld, net als de serie 
draaiingen, waarbij hij je tracht op het verkeerde been te zetten 
door de onwezenlijke 
situatie die hij in deze 

foto’s wist te scheppen.

Daarnaast verzorgde Jan ook nog een beamershow in de 
aangrenzende zaal, waar we wederom verrast werden door zijn 
aparte beelden, die hij op een uiterst boeiende wijze bundelt bij de 
bijpassende muziek tot een  onderhoudend en fascinerend geheel.

Over FC Reflex 88 kunnen we kort zijn……..

Ze zijn het spoor nog lang niet bijster…!
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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

DECEMBER
- 25 november t/m 6 januari 2016  
Fotogroep De Kiekkast uit Ulestraten exposeert van vrijdag 25 november 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017 
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).
Klik hier voor uitvoerige informatie over deze expositie.

- hele maand december
Gedurende de maand december 2016, exposeren Cees van ’t Hoff en Hub Habets, bij foto Geri, 
Dautzenbergstraat in Heerlen.
U bent van harte welkom tijdens de normale openingstijden van de winkel. 

- 3 december 2016 t/m 26 maart 2017
In het Cuypershuis bevindt zich een bijzondere collectie glasnegatieven, die een schat aan informatie bevat over 
het functioneren van de ateliers van de Roermondse architect/ontwerper Pierre Cuypers. Deze negatieven en de 
crowdfunding-campagne Breng Cuypers in beeld! staan centraal in de tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven.
Klik hier voor meer informatie over deze expositie.

- 4 december 2016 t/m 5 maart 2017
De zeven gevorderde amateurfotografen die slaagden voor de Masterclass Verhalende Fotografie #2 tonen hun 
eindresultaten in de foto expositie NIEUWE OOGST #2.
De expo is in deze periode te zien in Centre Céramique in Maastricht.
Klik hier voor meer informatie. 

- 5 december 2016 t/m 19 januari 2017
Jo Hermans, lid van het Motief Heerlen, exposeert in het gemeentehuis van Nuth.
Klik hier voor openingstijden en adres.

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

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/824-expositie-fg-kiekkast
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/839-tentoonstelling-cuypers-glasnegatieven-in-het-cuypershuis
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/837-nieuwe-oogst-2-in-centre-ceramique
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/840-foto-expositie-jo-hermans-f-g-het-motief
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/797-dia-didi-dag-2016
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JANUARI 
- woensdag 25 januari 2017
Lezing Compositie en Beeldopbouw in het Wijkgebouw De Vlonder, Florasingel 38, 6043 WD Roermond.
Aanvang 20.00 uur t ot circa 22.30 uur.
Voor info klik hier.
    

MAART 
 
- van 20 t/m 24 maart 
Voor de afdelingswedstrijd Serie “5-met-samenhang”kan één serie van 5 samenhangende foto’s, cq. 5 foto's die 
een serie vormen en één thema hebben, worden ingestuurd. Uit de inzendingen zal door een jury een selectie 
worden gemaakt van de series waarvan de makers genomineerd zullen worden voor deelname aan Foto 
Nationaal.
 

MEI 
 
- van 1 t/m 31 mei 2017
In 2017 wordt één editie van de online fotowedstrijd "Limburg in Beeld" georganiseerd.
Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars worden geselecteerd die een afdruk van de winnende 
foto ontvangen, beschikbaar gesteld door wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV. .Het thema voor deze 
fotowedstrijd is WATER. Het inzenden van de foto's is digitaal. Informatie volgt !

JULI 

- van 17 juli t/m 31 juli
Inzenden van foto's voor de Euregionale Fotowedstrijd.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het wedstrijdreglement en 
het inschrijfformulier, op korte termijn op deze website en in het regiobulletin bekend worden gemaakt.

http://fotobondlimburg.nl/images/mentoraat/lezing-Compositie-en-Beeldopbouw-Twan-Wiermans-25jan2017-.pdf
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Met genoegen kondigen wij de jaarlijkse Dia-Digi-Dag aan op 

zondag 11 december 2016 
in zaal Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, Nederweert-Eind! 

Op zondag 11 december vindt voor de elfde keer de landelijke DiaDigiDag plaats. 
De beste audiovisuele presentaties van beeld, video en geluid van dit jaar uit het hele land- maar  ook uit 
Duitsland en België – zullen vertoond worden. 
Ook dit jaar zijn er weer vele creatieve producties te zien, op een scherm van ruim 5 meter breed.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De entree bedraagt 3 euro. 

De DiaDigiDag wordt georganiseerd door de Limburgse audiovisuele club AV ZONlicht. Meer informatie kunt u 
vinden op www.avzonlicht.nl.

Het organisatiecomité: 
Gerrit van Harreveld, Jacques Hensen, 
Wim Jenniskens, Mary van Rossenberg, Hub Vermeeren.

 

dia-digi-dag 2016
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tentoonstelling cuypers’ glasnegatieven in het cuypershuis
Voor het eerst zijn de ‘schatkisten’ ook zichtbaar voor het publiek

In het Cuypershuis bevindt zich een bijzondere collectie glasnegatieven, die een schat aan informatie bevat over 
het functioneren van de ateliers van de Roermondse architect/ontwerper Pierre Cuypers. Deze negatieven en de 
crowdfunding-campagne Breng Cuypers in beeld! staan centraal in de tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven. 

Op zaterdag 3 december om 14 uur is de publieke opening van de tentoonstelling over het belang en de waarde 
van deze glasnegatieven. Voor het eerst is dan ook een deel van deze ‘schat’ te zien, naast originele foto’s, 
catalogi uit het atelier van Cuypers en uitleg over het restauratieproces. De tentoonstelling loopt tot en met 26 
maart 2017.

Cuypers als slimme ondernemer
Al vroeg, rond 1860, maakt Cuypers als ondernemer gebruik van de mogelijkheden die fotografie zijn bedrijf kon 
bieden. Dit onderstreept Cuypers’ affiniteit met vernieuwing en zijn slimme ondernemerschap. Afdrukken van de 
glasnegatieven gebruikte hij om zijn werk en aanbod aan kunstvoorwerpen onder de aandacht van het publiek te 
brengen. Catalogi en strooifolders moesten potentiële kopers over de streep trekken. Fotografie was tevens een 
handig middel om een (te restaureren) gebouw snel vast te leggen, in plaats van uitvoerig schetsen te maken.

Een schat aan informatie
Pierre Cuypers heeft zijn leven lang nieuwe technieken gebruikt en innovaties ingezet om zijn bedrijf zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren. Interessant is dat de verzameling glasnegatieven informatie bevat over de ateliers 
van Cuypers: de producten, de medewerkers, de werkomstandigheden kortom het functioneren van de ateliers. 
De afbeeldingen brengen de toeschouwer terug naar de wereld van de ateliers van Cuypers in Roermond, naar 
hun kunstvoorwerpen en naar de mensen die deze vervaardigden.

Redden van de ondergang
Het digitaliseren en de nodige conservering en restauratie zorgen ervoor dat deze kennis over Cuypers’ werk 
voor iedereen beschikbaar komt. Met deze tentoonstelling en de crowdfunding-campagne Breng Cuypers in 
beeld! tracht het museum dit project te financieren. 

Opening tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven in het Cuypershuis
Voor het eerst zijn de ‘schatkisten’ zichtbaar voor het publiek
Zaterdag 3 december om 14 uur
De tentoonstelling staat nog tot en met 26 maart 2017

Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond
0475 – 359102, 
museum@roermond.nl,  
www.cuypershuisroermond.nl

mailto:?subject=
http://www.cuypershuisroermond.nl
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nieuwe oogst #2 in centre ceramique

De zeven gevorderde amateurfotografen die slaagden voor de Masterclass Verhalende Fotografie #2 tonen hun 
eindresultaten in de foto expositie NIEUWE OOGST #2.

De expo is vanaf 4 december 2016 t/m 5 maart 2017 te zien in  
Centre Céramique in Maastricht.
Toegang is gratis.

De exposanten zijn: 

Jo Frijns - Dae van Oss
Een fotoserie over de pastoor van Schimmert.

Michel Vanderhoven - Groeien en Knoeien 
Michel volgde zijn opgroeiende peuter Lemmy en probeerde ook door zijn ogen te kijken.

Chrit Habets - Renske
Renske is een jonge vrouw die vluchtelingen helpt een rustplek te vinden op hun doorreis naar een ander 
bestaan

Miranda Schmitz - Mental mist
Een eerbetoon aan haar grootmoeder die aan een zware, erfelijke vorm van Alzheimer leed. Miranda wil met 
deze foto's haar angst om hetzelfde lot te ondergaan aanpakken en ombuigen naar iets positiefs.

Jan Janssen - Keet
Een groep jongeren realiseert met veel optimisme en 
kameraadschap een thuishonk.

Marja van Hagen-Smeets - 
Mijn vlakke land
Een fotografische vertaling van Jacques Brel's lied 'Mijn 
vlakke land' naar haar eigen land en de leefomgeving 
van haar jeugd in Midden-Limburg. 

Koen Verjans - AdWorkx
Een serie over de werking van reclameborden op het 
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Foto expositie jo hermans aFv het motieF
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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 2016
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van Limburg Foto 
2016 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  uitgebreide productenpakket 
de website

www.vakcolor.nl

http://www.vakcolor.nl
mailto:info%40vakcolor.nl?subject=
http://www.vakcolor.nl

