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van de voorzitter - februari 2017
De zaal zat goed vol op 25 januari jl. bij de lezing over compositie en beeldopbouw door Twan Wiermans. We 
hadden ook wel op veel belangstelling gerekend, want het is zo’n onderwerp waar iedere fotograaf, ongeacht het 
genre, mee te maken heeft.

Twan had er veel werk van gemaakt en hij liet mooie fotografische voorbeelden zien van de verschillende 
compositievormen. Ook had hij verbluffende voorbeelden hoe de uitsnede van een foto bepalend is voor de 
inhoud.  Voor beginnende fotografen leerzaam om alle mogelijkheden behandeld te zien, en voor de gevorderde  
fotografen  goed om alles wat betreft compositie en kadrering nog eens systematisch op een rij gezet te krijgen. 

Op 13 februari a.s. wederom een interessante lezing, ditmaal door Diana Bokje. Deze lezing organiseren 
we als Afdeling in het kader van onze tweejaarlijkse Euregionale wedstrijd. Zoals bekend is het thema van 
deze wedstrijd (over)bruggen. De ervaring leert dat het voor sommige fotografen best lastig is om aan een 
thematische wedstrijd mee te doen. Lastig om een thema uit te werken en gericht op pad te gaan. Veelal 
heel anders dan we gewend zijn. Lastig om uit je ‘comfortzone’ te komen, maar daarom erg leerzaam en een 
volgende stap in de fotografische ontwikkeling. 

We hebben voor Diana Bokje gekozen omdat zij goed in staat is om op een enthousiaste manier tips en 
handvatten aan te reiken voor een thema. Zij zal inspirerende voorbeelden geven van andere fotografen. 
Daarnaast zal ze verschillende methodes om creativiteit te stimuleren, bespreken. Ook is er ruimte om een 
aantal methodes uit te proberen en met elkaar te ontdekken welke verschillende invalshoeken bij het thema te 
vinden zijn.

O ja, dan moeten we ook nog met z’n allen gaan werken aan onze serie voor 5-met-samenhang. Die moet eind 
maart klaar zijn voor inzending. Kortom genoeg te doen in februari.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand -januari 2017

Zo sta je het ene moment nog in je 
speedo te genieten van een verlate 
hittegolf..... en zo sta je je het andere 
moment alweer te ergeren aan het 
gezever over een mogelijke witte kerst. 
Je let even niet op en het jaar is alweer 
voorbij.
 
Hoogste tijd dus om de lijstjes-fetisjist uit 
te hangen. En hoe kan dat beter dan met 
lijstjes van de beste foto's van 2016?
 
Een foto zie je nooit geïsoleerd, er 
is altijd ‘Umfeld’. Die omgeving kan 
bestaan uit: andere foto’s, tekst, 
presentatie, de titel van een tijdschrift of 
een website, de naam van een museum 
of galerie en meer. Al die informatie en 
alle associaties die daarmee gepaard 
gaan, spelen een rol bij het uiteindelijke 
beeld dat onze hersenen scheppen als 
ze naar een foto kijken.
 
De meeste mensen durven niet te 
vertrouwen op hun intuïtie of gezond 
verstand. Dus gaan ze op zoek naar 
indirect bewijs: de naam van de 
fotograaf, de reputatie van het tijdschrift of galerie die de foto toont. Of: de prijs. Een hoge prijs duidt op een 
hoge kwaliteit. Van deze kortsluiting in onze hersenen wordt veelvuldig misbruik gemaakt.
 
Hersenonderzoek heeft nog een ander opmerkelijk feit blootgelegd. Als we onze keuze (bijvoorbeeld: wat is de 
beste foto?) moeten beargumenteren, dan kiezen we voor een ander beeld dan als we gewoon kunnen zeggen: 
die foto daar, die vind ik de beste.
 
Conclusie: discussie is geen garantie voor de beste keuze en mensen zien vaak iets anders dan de fotograaf 
graag zou willen.
E 
n aan mij nu die delicate taak om gesteund op mijn intuïtie en of gezond verstand deze keuze te maken, deze 
maand heb ik bewust gekozen voor een dromerige, ietwat mystieke zwart wit foto van Herman Roes, waar je als 
het ware wordt ingezogen en je niet meer los laat, gevangen in een wonderlijke wereld, geheimzinnig en duister 
aan het begin overgaand in wonderlijke grijstinten met uitzonderlijk mooie nuances en details en uiteindelijk is er 
altijd licht aan het einde van de tunnel.....!

Proficiat Herman met deze mystieke foto...!

Foto:
Herman Roes , individueel  lid
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Deze keer waren enkele overenthousiaste inzenders zo bevangen door de plotselinge weersomslag, dat ze al 
foto's instuurden voor het thema van de volgende maand, winter, die moeten dus nog even hun geduld op de 
proef stellen.

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 februari 2017.

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:

maart:  vasteloavend 
april:  buitengewoon

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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de algemene ledenvergadering 2017  
fotobond afdeling limburg

Uitnodiging   
Jaarvergadering 2017 Fotobond Afdeling Limburg

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  
van de Fotobond Afdeling Limburg.

Deze vergadering vindt plaats op 
 

woensdag 8 maart 2017 om 20.00 uur
in Café-Zaal Aad Leeuwe aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.

Willen de secretarissen al hun leden op de hoogte stellen en uitnodigen tot deelname aan deze vergadering.

AGENDA

1. Opening door Frans Grommen, voorzitter.

2. Behandeling van de notulen van de ALV d.d. 9 maart 2016. 
 
3. Ingekomen stukken en toevoeging van de agendpunten.

4. ........ Wordt vervolgd.

In februari worden de definitieve agenda en jaardocumenten gepubliceerd op de website van de afdeling en  in 
het volgende afdelingsbulletin.

Tijdens het tweede deel van de 
jaarvergadering zal fotograaf/kunstenaar 
Jan Janssen uit Noord-Limburg een Lezing 
verzorgen over reisfotografie met o.a. 
Himalaya beelden.
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Kort mentoraat Compositie en beeldopbouw 2017
Bondsmentor Twan Wiermans gaf 25 januari 2017 een lezing over compositie en beeldopbouw. De lezing 
vormde tevens een introductie voor geïnteresseerden om in een afdelingsmentoraat van drie avonden in het 
voorjaar 2017 je verder in compositie, beeldopbouw te verdiepen en zelf aan de slag te gaan. Het mentoraat is 
zeer geschikt voor “beginnende” fotografen. Ook fotografen die (nog) eens alles op het gebied van compositie, 
kadrering en beeldopbouw op een rijtje willen hebben kunnen meedoen.

Het mentoraat bestaat uit drie avonden in Roermond. Naar keuze op woensdag- of donderdagavond !
De eigen bijdrage is 25 euro.

Op basis van de inschrijfformulieren kijken wij op welke avond de meeste deelnemers beschikbaar zijn, zodat we 
hopelijk een volledige cursusgroep bijeen kunnen krijgen.

Was je niet bij de lezing, maar wil je wel meedoen aan het mentoraat? 
Schrijf je dan in met onderstaand inschrijfformulier.

Wanneer er in februari voldoende aanmeldingen zijn, zal het mentoraat in de periode maart-april 2017 
plaatsvinden.

Dit formulier graag per email sturen naar: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

Download inschrijfformulier Mentoraat Compositie en Beeldopbouw 2017:

PDF-formaat of WORD-formaat.

mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/images/mentoraat/Kort-mentoraat-Compositie-en-beeldopbouw-2017.pdf
http://fotobondlimburg.nl/images/mentoraat/Kort-mentoraat-Compositie-en-beeldopbouw-2017.doc
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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, is er op 13 februari 2017 om 20.00 uur een lezing in de 
Wijkaccommodatie De Vlonder, Florasingel 38 te Roermond. 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. Voor informatie over deze lezing zie verder op in dit bulletin.

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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afdelingswedstrijd "serie van 5 met samenhang" 2017
Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen voor alle 
aangesloten clubleden en persoonlijke leden.
De inzendingen voor deze wedstrijd zullen door een jury beoordeeld worden op inhoud en techniek en de 
inzenders van de beste series worden door het bestuur van de Afdeling genomineerd voor deelname aan Foto 
Nationaal, een fotosalon met het beste seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Dat er bij de leden van de Fotobond, Afdeling Limburg in toenemende mate aandacht/interesse is voor 
seriematig werk, blijkt uit het aantal inzendingen voor de afdelingswedstrijd "Serie van 5 met Samenhang" bij de 
voorgaande edities.

De onderstaande serie van Vivian Beks (Fotokring Stein) behoorde in 2016 tot de genomineerden.

 

Ook in 2017 zal deze afdelingswedstrijd weer worden georganiseerd.
De series dienen te worden ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten in de periode:

maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 2017

De bekendmaking van de drie prijswinnende series en de (openbare) bespreking van alle inzendingen zal medio 
april plaatsvinden.
De inzenders van de drie prijswinnende series, aangevuld met de inzenders van een nog vast te stellen 
aantal ‘eervolle vermeldingen’, zullen door het afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden voor 
deelname aan Foto Nationaal 2017.

Het Wedstrijdreglement, Inschrijfformulier en Stickervel kun je downloaden via de website van de afdeling.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/series-5-met-samenhang-2017
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Bijna was de Bondsfotowedstrijd in de huidige vorm niet doorgegaan omdat er geen organisator was. Het 
printen en vasthouden van foto’s is toch altijd een bijzonder inspirerende ervaring en daarom zouden veel 
fotografen het zeer jammer vinden als de foto’s alleen nog maar digitaal ingezonden kunnen worden.
Gelukkig heeft de Afdeling Zuid-Holland Zuid besloten de Bondsfotowedstrijd 2017 te organiseren, níét als 
digitale wedstrijd, maar via inzending van geprinte foto’s, net zoals de voorgaande jaren!.

Gegevens voor deelname
De foto’s kunnen ingezonden worden van:
1 februari t/m 28 februari 2017.

Het inzendadres voor deelname aan de Bondsfotowedstrijd is:
Hans van Weelden
Slobbengorsweg 132
3351 LH  PAPENDRECHT

Het nieuwe reglement is hier te bekijken als pdf-bestand. 

Het reglement van 2016 is herzien: Afdeling Zuid-Holland Zuid stelt iets andere eisen. De manier van inzenden van de 
digitale versies (onder andere het formaat) wordt ook gewijzigd.
We zullen zo snel mogelijk informatie op de website zetten, maar dat wordt op zijn vroegst begin januari. Ik hoop dat 
jullie daar begrip voor hebben!

 doe met de bondsfotowedstrijd 2017

Klik op onderstaande afbeelding of deze link om de prijswinnaars van het vorig jaar nog eens te bekijken,

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/2016/11/BFW-2017-Reglement-v5.0.pdf
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/BFW/2016/index.html
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/BFW/2016/index.html
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FG EyeConnect! (1779) is een nieuwe fotoclub uit het Limburgse Beek bestaande met 17 enthousiaste en 
leergierige fotografen die lid is geworden van de Fotobond (afdeling Limburg). 
De leden zijn afkomstig uit alle windstreken van Zuid- en Midden Limburg en vormen een pluimage van jonge en 
wat rijpere fotografen (m/v).

FG EyeConnect! wil uniek zijn door een dynamische moderne uitstraling met gebruikmaking van hedendaagse 
middelen en technieken. Dus geen saaie, stoffige fotoclub die stil staat in zijn eigen ontwikkelingen en waar geen 
ruimte is voor eigen ideeën en inbreng. Integendeel, onze kernwaarden zijn: samenwerking, respect, sociaal, 
kennisdeling, dynamisch, innovatief en last but not least plezierig.

De clubavonden van FG EyeConnect! worden iedere 3 
weken op de dinsdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur 
gehouden in Vivantes, Woonzorgcentrum Franciscus te 
Beek (Li). 

Nieuwsgierig naar deze nieuwe fotoclub.
Klik dan hier voor hun website !

fg eyeConneCt! .. een nieuwe fotoClub !

http://www.fg-eyeconnect.nl/
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spooKaChtige taferelen op weg naar draCula……..!
Mooier en toepasselijker als dit kun je een verslag van een foto expositie niet starten.
Het Limburgse landschap was die avond, toen we vanuit Nuth richting Margraten gleden, gehuld in een witte 
deken van verse sneeuw, en die viel nog steeds met bakken naar beneden, het zicht was beperkt en er was nog 
amper gestrooid.
Maar desondanks bereikten we het wonderschone Margraten toch nog heelhuids en ruim op tijd.

Eenmaal binnen in de gezellige “Camion”, genoemd naar de Krupp vrachtauto-cabine die sinds 1986 dienst 
doet als discotheekombouw, was de spookachtige sfeer totaal verdwenen en maakte plaats voor een warme en 
gezellige ambiance waar traditioneel weer de eerste foto expositie van het kersverse jaar plaats vindt.

Naast de foto's van de vijftien actieve fotoclubleden werden ook de foto's geëxposeerd die gemaakt zijn voor het 
jaarthema en voor de estafettefoto.
Deze laatste twee werden tijdens de expositie op aparte borden in de gezellige barruimte getoond, waar 
eveneens een interessante beamer presentatie plaats vond.
Er was ontzettend veel variatie in hun fotowerk te bespeuren, en alles was tot in de puntjes verzorgd, zelfs hun 
aparte expositie ruimte, die zij anders gebruiken als vergaderruimte en studio, had een geweldige metamorfose 
ondergaan.

Het zou te ver voeren om elke foto of fotograaf in detail te bespreken, deze keer wil ik jullie middels een 
beeld verslag, met dank aan Adrie Slangen voor de foto’s, een mooie, representatieve indruk geven van deze 
geslaagde foto expositie van fotoclub Dracula in Margraten.
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im memoriam jos roCh

Wij herinneren ons Jos als een fotolid die altijd opbouwende kritiek kon geven bij de beoordeling van foto's van 
de leden. Nooit negatief en altijd "to the point" en goed verwoord. Zijn foto's waren typische Jos foto's: beweging, 
weerspiegeling, doorkijkjes.

Ook hebben we Jos gewaardeerd als deskundig bestuurslid in de lange periode dat hij secretaris was van de 
fotoclub. Toen de club uit slechts 5 leden bestond, had hij zelfs een dubbele bestuursfunctie: secretaris en 
voorzitter. Voor de fotoclub was niets hem te veel. Het jaaroverzicht dat Jos maakte, daar keek je ieder jaar weer 
naar uit. Hij vertelde dat op een manier zoals Jos dat alleen kon.

Zijn bescheidenheid en eenvoud sierden hem, en daarom waardeerden wij hem zo.

We zullen hem missen

FK Echt
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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

FEBRUARI
- 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.
Zezijn te zien in het Centre Céramique in Maastricht.
Klik hier voor informatie.

- 11 januari  t/m 31 maart
Hans Brouns (lid van AFV het Motief) exposeert portetten onder de titiel AFSPIEGELINGEN in Parc Imstenrade.
Klik hier voor meer info. 

- 28 januari t/m 5 februari
Expositie van een selectie van de hoogst genoteerde inzendingen voor Foto Individueel 2016 in Gehoorzaal 
‘Altrecht’, Vijverhof 1 in Den Dolder.
Voor meer informatie klik hier.

- 30 januari t/m 25 februari
Foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’.
Kees de Jong en Rein Reuter, urban explorers en leden van FotoKring Midden-Limburg,  tonen in de Gabriël 
Gorriszaal van de Bibliotheek Bibliorura aan de Neerstraat in Roermond het resultaat van hun recente 
fototochten door de regio.
Voor meer informatie klik hier.

- 13 februari 
Lezing "Aan de slag met het thema (OVER)BRUGGEN".
Maandag 13 februari 2017 om 20.00 uur in De Vlonder in Roermond.
Klik hier voor meer info.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.cuypershuisroermond.nl/tentoonstellingen/wisselexpositie.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/837-nieuwe-oogst-2-in-centre-ceramique
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/863-hans-brouns-lid-van-afv-het-motief-exposeert-in
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/869-expositie-foto-individueel
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/871-industriele-schatten-uit-de-euregio
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/864-uitnodiging-lezing-aan-de-slag-met-het-thema-over-bruggen
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MAART
- Woensdag 9 maart 2017 om 20.00 uur
Algemene Ledenvergdering in café-zaal 'Aad Leeuwe' in Roermond.
Klik hier voor meer info.

- 10, 11 en 12 maart
Expositie 2017 van FC Voerendaal zal plaatsvinden in de Borenburg te Voerendaal.
Een tiental fotografen van fotoclub Voerendaal zal samen met een 6-tal kunstenaars uit de gemeente Voerendaal 
exposeren.
Klik hier voor meer info.

- van 20 t/m 24 maart 
Deze week kan voor de afdelingswedstrijd Serie “5-met-samenhang” 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.  
Klik hier voor meer informatie.
 

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 ! 

- 20 mei  t/m 18 juni 2017
FOTOFESTIVAL NAARDEN 
Wat doen we als we met adembenemende schoonheid worden geconfronteerd? 
Wie zijn de helden die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken? Is alles niet al een keer vastgelegd? 
Op deze vragen proberen de curatoren van het Fotofestival Naarden een antwoord te geven in een 
tentoonstelling onder de titel “Right Here, Right Now”!

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/index.php/informatie/868-algemene-ledenvergadering-9-maart-2017
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/865-expositie-2017-van-fc-voerendaal
http://Klik hier voor meer informatie.
http://www.fotofestivalnaarden.nl/
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstrijd
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uitnodiging lezing  
"aan de slag met het thema (over)bruggen"
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg organiseert in februari 2017 voor haar leden 
een Lezing  "Aan de slag met het thema (OVER)BRUGGEN " door Diana Bokje.

Het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2017 is (OVER)BRUGGEN. De organisatie daagt fotografen uit 
om het thema niet alleen letterlijk te interpreteren door het in beeld brengen van architectonische verbindingen 
over wegen en water, maar met name ook door het onderwerp te zoeken in het overbruggen/verbinden van 
verschillen tussen individuen,  bevolkingsgroepen, culturen en religies.

Dat klinkt mooi, maar hoe ga je nu eigenlijk aan de slag met zo’n abstract thema?

In de lezing van Diana Bokje krijg je inspiratie, tips en handvatten aangereikt  
om met het thema (OVER)BRUGGEN aan de slag te gaan.

Tijdens de lezing laten we ons inspireren door andere fotografen. Daarnaast kijken we naar verschillende 
methodes om ideecreativiteit te stimuleren. Ook is er ruimte om een aantal methodes uit te proberen en met 
elkaar te stimuleren om verschillende invalshoeken bij het thema te vinden. Ook is er aandacht voor het 
vervolgtraject. Wat nu als je 100 ideeën hebt? Hoe kies je en hoe houd je het overzicht zonder dat je verzandt 
in allemaal zijpaden? De lezing is ook interessant voor mensen die aan de slag willen met een ander (abstract) 
thema.

Diana Bokje is fotocoach en bondsmentor. Na de opleiding Fotoreflectie van de Fotovakschool in 2008 was 
ze zes jaar hoofdredacteur van het fotomagazine FOTOGRAFIE en het vakblad FOTOViSiE. Diana geeft 
diverse mentoraten en cursussen waaronder de cursus ‘eigen stijl’ waarin fotografen op zoek naar hun visuele 
handtekening en leren out of the box te denken.

 
De lezing vindt plaats:

Wijkaccommodatie De Vlonder, Florasingel 38 te Roermond op

maandag 13 februari 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 6 februari 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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industriële sChatten uit de euregio
Foto-expositie en presentatie door twee urban explorers.

Februari is Fotografiemaand bij de Bibliotheek Bibliorura. Van 30 januari t/m 25 februari is in de Gabriël 
Gorriszaal de foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ te zien. Hier tonen urban explorers Kees de 
Jong en Rein Reuter het resultaat van hun recente fototochten door de regio. De opening van de expositie is op 
zondag 5 februari.

‘Ontdekkingstochten’, zo noemen Kees de Jong en Rein Reuter hun gezoek naar overblijfselen uit ons 
industrieel verleden. Urban exploring wordt het ook wel genoemd, het ‘bezoeken’, fotograferen en documenteren 
van verlaten gebouwen. Met grote interesse voor historie leggen Kees en Rein bezienswaardigheden uit de 
regio vast op de gevoelige plaat.

De foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ neemt u mee op reis langs historische locaties in 
de Euregio Maas-Rijn. Zo zijn foto’s van industriële gebouwen in Beringen, Zolder, Kerkrade, Alsdorf en 
Hückelhoven te zien. Tijdens de opening van de expositie op zondag 5 februari vertellen Kees en Rein over hun 
recente reizen en ontmoetingen onderweg. Zo willen zij u inspireren om zelf met de fotocamera op de pad te 
gaan en de regio te verkennen.

Opening expositie:
Datum: zondag 5 februari, 14.00-16.00 uur.
Locatie: Gabriël Gorriszaal, 1ste etage Bibliotheek Roermond
Toegang is gratis. Aanmelden via inlichting@bibliorura.nl.

mailto:inlichting%40bibliorura.nl?subject=
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[Foto: Jeffrey Cromberge]

Een expositie van geselecteerde inzendingen voor Foto Individueel 2016
(klik hier voor de uitslag op onze site)

Op zaterdag 28 januari 2017 om 12.00 uur is de opening van de expositie van Foto Individueel  2016.
Na een welkomstwoord zal iedereen in de gelegenheid worden gesteld om de expositie te bekijken en aan de 
aanwezige juryleden vragen te stellen over de geëxposeerde foto’s.
Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf eigen foto’s mee te brengen en deze door de aanwezige deskundigen 
te laten bekijken en van nuttige tips te voorzien.

wanneer?
zaterdag 28 januari 2017, 12.00-17.00 uur (officiële opening 12.00 uur)
zondag 29 januari 2017, 12.00-17.00 uur
zaterdag 4 februari 2017, 12.00-17.00 uur
zondag 5 februari 2017, 12.00-17.00 uur

waar?
Gehoorzaal ‘Altrecht’
Vijverhof 1
3734 DA  DEN DOLDER

expositie foto individueel 2016

http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/foto-individueel-2016
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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 
omringende landschap.  
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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

