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van de voorzitter - maart 2017
Maart is voor mij de maand van de series. In onze club worden de series van de leden besproken die mee gaan 
doen aan de afdelingswedstrijd 5-met-samenhang. Het is nog een hele dobber om een serie te maken die een 
duidelijk verhaal vertelt. Zijn vijf landschapsfoto’s, of vijf portretten een serie met samenhang, of moet er iets 
meer verhaal inzitten, een rode draad die in de vijf foto’s terugkomt? De beoordeling is straks uiteraard aan de 
jury, maar mijn ervaring is dat de jury veel waarde hecht aan de inhoudelijke kant van series. Dat neemt niet 
weg dat de laatste jaren ook series bij de onderscheidingen zaten met meer abstracte onderwerpen. Voldoende 
uitdaging om een sterke serie in te dienen.
Vorig jaar was er veel belangstelling voor het afdelingsmentoraat seriematig werken. We zijn zelfs twee groepen 
gestart die onder inspirerende begeleiding van Jan Nabuurs stonden. Uiteraard verwachten we dat de resultaten 
zichtbaar zijn bij de wedstrijd 5-met-samenhang. Dat zou goed uitkomen wat we mogen dit jaar tussen de 9 en 
18 nominaties voordragen voor Foto Nationaal. Uiteraard zal de jury de kwaliteitstoetsing doen of de inzendingen 
voldoende zijn voor een nominatie. 24 maart moeten de inzendingen binnen zijn.

Voor de Euregionale fotowedstrijd hebben we de planning moeten aanpassen. Normaliter vindt de opening 
en prijsuitreiking eind augustus/begin september plaats in Limburg (NL). Vanwege de beschikbaarheid van 
tentoonstellingsruimte bij het Limburgs Museum in Venlo hebben we de planning moeten aanpassen. Dat 
betekent ook dat we de inzendtermijn voor de foto’s naar achteren moeten schuiven, dat wordt nu uiterlijk 29 
september (i.p.v. 31 juli). Dat is goed nieuws voor iedereen die nog wat meer tijd nodig heeft. De opening en 
prijsuitreiking is dit jaar dan begin november in Mönchengladbach. Ik wil ook nog wijzen op de nieuwe bepaling 
dat de foto’s niet in de Euregio gemaakt hoeven te worden. Jullie mogen dus foto’s van over de hele wereld 
inzenden over het thema (over)bruggen.

Als laatste een datum die alle Limburgse clubbesturen alvast moeten noteren: donderdag 20 april. We 
organiseren dan voor de besturen (en/of hun programmacommissies) een avond over talentontwikkeling. Peter 
van Tuijl zal die avond verzorgen. Binnenkort kunnen de besturen een uitnodiging tegemoet zien.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand -januari 2017
Foto  van Peter Hilberts
Lid van Amateur Fotogroep Tegelen AFT

Doezend sterre in de klure roed, gael en greun...wat is dat lekker.... 

Ik zit nog helemaal in de vasteloaves sferen als ik dit stukje moet schrijven, de vrolijke carnavalsmuziek suist 
nog na in mijn oren en mijn hoofd bonkt....maar na enkele koppen sterke zwarte koffie begint het me toch weer 
een beetje te dagen en begin met volle moed te schrijven, vanmiddag nog even naar Maastricht, de zaate 
hermeniekes op ut Vriethof fotograferen voor onze volgende foto van de maand in maart.
Met nog maar enkele dagen te gaan, loopt de meteorologische winter geleidelijk op zijn eind. Met vijf ijsdagen en 
twee keer een flink pakket sneeuw kunnen we sinds jaren weer eens spreken van een vrij normale winter.
Het ziet er zelfs naar uit dat de gemiddelde wintertemperatuur dit jaar heel dichtbij de normale waarde van 3,4 
graden uitkomt. Dat is toch ook een tijdje geleden.
Kruiend ijs, schaatspret, snert, rijp aan de bomen, een warm winterzonnetje met tegenlicht en temperaturen 
onder nul. De winter kan zo fantastisch zijn. Het komt misschien niet elke winter voor, maar de dagen dat het 
voorkomt moet je er optimaal van profiteren.
En deze fantastische winter inspireerde onze fotografen dermate, getuige het record aantal inzendingen deze 
maand, wat was het weer genieten.....en wat een verscheidenheid aan beelden, sfeervol, contrastrijk en soms 
heel mystiek.....het liefst zou ik ze allemaal foto van de maand maken, maar ik moet toch weer een keuze 
maken. Kies niet met je hoofd, maar met je hart en gevoel; je verstand is er om keuzes te begrijpen, niet om 
ze te maken, en als je mijn keuze niet 
begrijpt: troost je, ik snap meestal ook niets 
van mezelf.....!

Uiteindelijk heb ik dan gekozen voor die 
uitermate sfeervolle winterfoto van Peter 
Hilberts van fotogroep Tegelen, een 
behaaglijk, maar tevens een vermakelijk 
plaatje, dat heel aangenaam de sfeer weer 
geeft van een fraaie winter ochtend, de 
roestbruine tinten van de bijna vergane 
varens die overgaan in het iele groen dat 
de winter heeft weten te doorstaan, fraai 
vergezeld van de neergedaalde rijp op 
de kale struiken en bomen, en het geheel 
wordt dan nog bovendien waardig afgesloten door een fraaie attractieve wolkenlucht
 
Proficiat Peter met deze attractieve foto...!

Klik hier voor alle inzendingen in de maand februari.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: vasteloavend....! [ carnaval mag ook...!]

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

http://fotobondlimburg.nl/index.php/60-0-categorie/886-foto-van-de-maand-2017-maart-winter
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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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UItnodIgIng algemene ledenvergaderIng 2017  
fotobond afdelIng lImbUrg

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering 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 van de inhoud 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 agendapunten
4. Jaarverslag van het Bestuur over 2016
5. Jaarverslag Financiën 2016
 Financieel overzicht en verslag commissie kascontrole 2016 | verkiezing commissie 2017
6. Verkiezing bestuursleden
 Bestuursleden Mary van Rossenberg en Peter Lambrichs zijn aftredend en zijn beide herkiesbaar.  
 Indien andere leden zich kandidaat willen stellen voor de functie van Opleidingen & Sprekers of 
 Wedstrijden & Exposities , kunnen zij zich tot uiterlijk 5 dagen vóór de ALV melden bij het secretariaat 
 van de Fotobond Afdeling Limburg secretaris@fotobondlimburg.nl
 OPROEP:  Aanmelding kandidaten  bestuursfunctie Communicatie & PR-activiteiten.
7. Activiteitenplan 2017 en Begroting 2017
8. Rondvraag en Sluiting.

________________________________________

Na de jaarvergadering is er rond 21:30 uur een interessant FOTOGRAFISCH TOETJE:

Fotograaf/Kunstenaar Jan Janssen staat vooral bekend als een echte "mensenfotograaf", met veel oog voor 
compositie, detail en afwerking. In zijn fotografie maakt hij veelvuldig gebruik van het natuurlijke licht. Zijn hart 
ligt, naast de boeddhistische inwoners van de Himalaya, voornamelijk bij de ouderen in onze samenleving.

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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 FotoGraFiSCH toetJe 
JaarverGaderinG 2017 - Fotobond aFdelinG limburG

Fotograaf en Kunstenaar Jan Janssen

Als gevoelsmens laat ik mijn gevoel spreken door middel van mijn foto's. Ik laat mij inspireren door authentieke 
culturen en de pure schoonheid van onze aarde.
Als kunstenaar zoek ik naar dat ene, perfecte moment waar alles samenvalt.
Die momenten vertellen mijn verhaal.
Door de jaren heen heb ik een sterke eigen stijl in mijn werk ontwikkeld. Beelden die gedrevenheid en kracht 
uitstralen, maar waar genoeg ruimte blijft bestaan voor uw eigen verhaal als kijker."

Fotograaf/Kunstenaar Jan Janssen uit Noord-Limburg staat vooral bekend als een echte "mensen-fotograaf", 
met veel oog voor compositie, detail en afwerking. In zijn fotografie maakt hij veelvuldig gebruik van het 
natuurlijke licht. Zijn hart ligt, naast de boeddhistische inwoners van de Himalaya, voornamelijk bij de ouderen in 
onze samenleving.

Hij specialiseerde zich in de documentaire fotografie met een fotografisch hoogtepunt in 2013, toen hij het 
succesvolle fotoboek "The Himalaya, my home" uitbracht in eigen beheer. Het boek werd meerdere malen 
bekroond met internationale prijzen.

De lezing gaat vooral over mijn reizen door het Himalaya gebergte, zowel op de motor, per jeep of te voet. 
Aanvullend vertel ik over mijn werk wat mij momenteel bezig houd.
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item omschrijving door
1. Opening:

- Opening door de voorzitter Frans Grommen.
- Welkom alle leden en Pieter Herngreen lid DB Fotobond, bondsmentor Twan Wiermans, Bob 
Luijks (later).

FGr

2. Behandeling van de notulen 2015:
- Geen opmerkingen.

FGr

3. Ingekomen stukken:
- Nieuw lidmaatschap Fotobond: FC Vossenvuur.

FGr

4. Toevoegen van agendapunten:
- Verzoek Pieter Herngreen: Aandacht voor prestatie onderscheiding als een stimulans fotografie, 
fotografie door jongeren en I-phone.

5. Het jaarverslag 2015 :
- Eind van dit verenigingsjaar telde onze afdeling 37 clubs, 594 clubleden en 39 persoonlijke leden.
- Terugblik Wedstrijden & Exposities (Euregionale Fotowedstrijd, 5-met-Samenhang, Limburg-in-
Beeld, Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal) en Opleidingen & Sprekers (Lezing & Workshop Peter 
van Tuijl "Straatfotografie", Afdelingsmentoraten Twan Wiermans en Wim Jenniskens, Lezing Tom 
Meerman "Hoogtepunten 175 jaar Fotografie").

FGr

6. Financieel overzicht 2015:
De penningmeester behandelt het financiële jaarverslag, welke bij de vergaderstukken zijn 
bijgevoegd.
Verslag kascommissie:
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Harrie Linschoten van FC Venlo en Wim Jenniskens van 
AFV Blerick, heeft de boekhouding over het boekjaar 2015 gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Dechargeren: Anja Schobben en het Bestuur worden gedechargeerd.
- Voorstel om het positief resultaat 2015 ad € 744,50 in 2016 te reserveren als transitiekosten en 
Lap-top en/of Beamer wordt door de leden akkoord bevonden.

ASc

7. Verkiezing kascommissie 2015:
- FC De Sluiter, Wil Spaetjens
- FK Stein, Marcel Ohlenvorst.

ASc

notulen - JaarverGaderinG 2016 - Fotobond  aFdelinG limburG-
woenSdaG 9 maart te roermond

Aanwezig FK Midden Limburg, FC Océ, FC Venlo, FK Echt, FK Stein, FC Voerendaal, AFV Blerick, FG 
Reuver, FG Horst a/d Maas, FG Photon, FC De Sluiter, FG ISO’73, FG Interfocus (13).
Pieter Herngreen (DB Fotobond), George van de Ochtend (AFV Blerick), Twan Wiermans 
(bondsmentor), Bob Luijks (natuurfotograaf).
Frans Grommen, Anja Schobben, Mary van Rossenberg, Peter Lambrichs, Frans Smets.

Afgemeld FG eXposure, Fotof Limburg, FC De Heeg, FG F8, Fot*Art, FC Vossenvuur (6).
Patricia Peters (Huis voor de Kunsten).

Afwezig zonder 
kennisgeving

FK Geleen, AFV het Motief, AFV Venray, FG Weert, FC Abedia, FG De Kiekkast, Reflex ’88, AFG 
Tegelen, FK Zuid Limburg, FC Helden Panningen, FC Dracula, FG Belfeld, FG Tegenlicht, FC 
Sittard, FG Waerachtig Mestreech, FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes (18).
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8. Verkiezing bestuur:
- De penningmeester Anja Schobben heeft kennen gegeven om afscheid te nemen. 
- Leen Buijs van de FC Echt stelt zich kandidaat en wordt de aanwezige leden akkoord bevonden. 
Leen wordt bij acclamatie voor een periode 2016-2021 benoemd.
- Diana Putters heeft haar taak voor de webredactie per 1 februari beëindigd. Er wordt nog gezocht 
naar een opvolger.

FGr

9. Activiteitenplan 2016 :
Door de bestuursleden W&E en O&S wordt een overzicht gegeven van de in 2016 geplande 
activiteiten. 

Wedstrijden & Exposities: PLa
- - De 2017-editie van de Euroregionale Fotowedstrijd. Het onderwerp / thema zal in 2016 na de 

zomer bekend worden gemaakt.
- - Online Fotowedstrijd eerste editie “Limburg in Beeld” (tot begin april inzenden) met thema 

“Limburgs Kastelen in Beeld”. In verband met Limburg Foto zal in 2016 geen tweede editie worden 
gepland.

- - Afdelingswedstrijd “5-met-Samenhang” jurering begin april en openbare bespreking 18 april.
- - Twee besprekingen (zuid & noord) van de bondsfotowedstrijd (BFW) worden gepland eind mei.
- - Expositie Fotowedstrijd "Martien Coppens Prijs" zal bij Kunstencentrum Venlo in september zijn 

.
MRo

Opleidingen & Sprekers:
- - Er worden nieuwe cursussen geprogrammeerd: (1) module Compositie & Kadreren, (2) module 

Series maken, (3) Beeldanalyse & Beeldtaal.
- - Indien voldoende belangstelling is, wordt de cursus "Fotobespreken" nog aangeboden.
- - Contact leggen Academie Media Design Maastricht om de mogelijkheden tot samenwerking te 

verkennen.
- - Nog géén lezingen geprogrammeerd voor 2016. 

Voorzittersoverleg: 
- - De organisatie van een uitwisseling voorzittersoverleg is vanwege het belang van de informatie - 

uitwisseling voor herhaling vatbaar.
10. Begroting 2016:

De voorzitter / penningmeester behandelen de begroting en deze wordt door de aanwezige leden 
akkoord bevonden.

11. Rondvraag:
- Jan Nabuurs: Voorstel voor een discussieavond "Welke club zijn we?". Zou een thema kunnen zijn 
voor het voorzittersoverleg 2016.
- Joep Keij: Stelt voor om (in combinatie met Limburg Foto 2016) een Fotowedstrijd te organiseren 
speciaal voor jonge leden. Dit, zoals verleden jaar ODA-park Venray, zou een mogelijkheid kunnen 
zijn voor nieuwe leden aan te trekken.
- Ontwikkeling van de jonge fotograaf. Wat doen we met het weglopen van de ervaren fotograaf?

12. Fotografisch toetje:
- Bondsmentoren Twan Wiermans en Bob Luijks presenteren de terugblik op het mentoraat “Focus 
op Natuur & Landschap”.
- George van de Ochtend geeft een terugblik met een audiovisuele presentatie van het mentoraat 
"Breken met de  Werkelijkheid".
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JaarverSlaG 2016 - Fotobond aFdelinG limburG
(bijlage punt 4 – Agenda Jaarvergadering 2017)

Algemeen  

In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de verschillende activiteiten van de Afdeling Limburg in 2016 
heeft georganiseerd.  Aan het einde van het verenigingsjaar telde de Afdeling 35 (-2) clubs, 596 (+5) clubleden 
en 39 persoonlijke leden.  Dat jaar hebben we afscheid genomen van twee clubs, Fotogroep Photon en  
Fotogroep Waerachtig Meestreech beide uit Maastricht.
 
Afdelingsbestuur 
Het bestuur bestond eind 2016 uit Frans Grommen (voorzitter), Leen Buijs (penningmeester), Frans Smets 
(secretaris), Mary van Rossenberg (Opleidingen & Sprekers) en Peter Lambrichs (Wedstrijden & Exposities). 
Anja Schobben trad terug als penningmeester en werd opgevolgd door Leen Buijs.
 
De Landelijke Fotobond 

In 2016 heeft het Bondsbestuur tweemaal vergaderd. Tijdens de eerste vergadering op 19 maart werden de 
onderwerpen financiële stromen in de Fotobond, de opzet van de dag van de amateurfotografie en het idee 
voor een jaarboek van de Fotobond besproken. Tevens werd een werkgroep ingesteld die zich gaat oriënteren 
op de toekomstige ontwikkelingen van de fotografie en de gevolgen voor de Fotobond. 
De tweede vergadering werd gehouden op 12 november en in deze vergadering stonden de wijziging 
van de bekostiging van de Afdelingen, de jaarplannen 2017 van de Taakgroepen en een voorstel voor 
prestatieonderscheidingen op de agenda.
 
Wedstrijden & Exposities 

In navolging van de vorige editie van Limburg Foto, werd ook in 2016 gekozen voor de combinatie van de 
traditionele wedstrijd/expositie en een lezingenprogramma. Voor de wedstrijd werden door zo’n 100 Limburgse 
amateurfotografen circa 500 beelden ingestuurd. Tevens werden de negen series geëxposeerd die in 2016 bij 
de Afdelingswedstrijd 5-met-samenhang werden bekroond. 
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Limburg Foto werd op vrijdag 21 oktober in het gebouw van Media Groep Limburg in Sittard geopend door 
Ger Koopmans, gedeputeerde cultuur van de Provincie Limburg. Nadat alle inzendingen op een groot scherm 
getoond waren, maakte jurylid Theo Derksen onder grote publieke belangstelling de drie prijswinnaars bekend. 
Naast de prijswinnende beelden werden ook nog 9 inzendingen bekroond met een eervolle vermelding.

 Voor het raamprogramma is bij deze editie gekozen voor het uitnodigen van een drietal bekende fotografen. 
Op zaterdag 22 oktober gaf allereerst Marijn Heuts, natuurfotograaf en geboren verteller, aan de hand van de 
vele prachtige beelden, die hij tijdens zijn fotoreizen en in zijn ‘achtertuin’ gemaakt heeft, op een humoristische 
manier tips over het creatief omgaan met de beperkingen die je in de fotografie tegenkomt. Bas Losekoot toonde 
vervolgens beelden die hij gemaakt heeft tijdens zijn bezoek aan een aantal metropolen en gaf inzicht in zijn 
aanpak en de wijze waarop hij door het gebruik van flitsers op een subtiele wijze mensen isoleert in de menigte. 
Aan de hand van haar boeiende beelden over de relatie tussen mens en landschap vertelde Ellen Kooi tenslotte 
over het creatieve proces waarmee haar beelden, van idee en keuze van model en landschap tot realisatie, tot 
stand komen.

In 2016 namen 24 Limburgse Fotoclubs deel aan de Bondsfotowedstrijd. Fotoclub Voerendaal behaalde, mede 
dankzij een zilveren sticker voor de inzending van Emile Bosch (met een totaalscore van 223 punten) een 6e 
plek en werd daarmee de hoogst genoteerde Limburgse club. Daarnaast werden twee inzendingen van Jack 
Burger (Fotokollektief Zuid-Limburg) bekroond met een zilveren en een bronzen sticker.
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Dat we ons bij de Fotobond Afdeling Limburg kunnen verheugen op aandacht en interesse voor seriematig 
werk, bleek niet alleen door het aantal inzendingen, maar met name ook uit de kwaliteit van de ingezonden 
series. De inzendingen voor de 2016-editie van Afdelingswedstrijd "Serie van 5-met-Samenhang" werden op 
inhoud en techniek beoordeeld door Nico Bastens, autonoom documentair fotograaf. Tijdens de druk bezochte 
openbare bespreking op 18 april werd een toelichting gegeven op de gehanteerde selectiecriteria en werden 
de 29 ingezonden series besproken. Aansluitend werden de 9 series bekend gemaakt waaraan het predicaat 
"Genomineerde serie" werd toegekend.

Aan de hand van de door de jury van de wedstrijd "Serie van 5-met samenhang" selecteerde series werden de 
volgende fotografen door het Afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto 
Nationaal. Wim Aerdts (FC Océ), Jo Ijpelaar (FC Abedia), Hay Herben en Peter Nijskens (FG De Kiekkast), 
Reinier Mertens en Vivian Beks (FK Stein), Hub Habets 

(FC Voerendaal), Hub. Tonnaer en Joost van Ingen (FG Interfocus). Helaas werd geen van de Limburgse 
inzendingen geselecteerd voor opname in de expositie van Foto Nationaal.
  

De bij de Fotobond Afdeling Limburg aangesloten fotografen werden bij de thematische Online Fotowedstrijd 
Limburg in Beeld uitgedaagd om hun focus te richten op de Limburgse kastelen. Niet alleen op de kastelen in 
hun omgeving, maar ook op het interieur van deze historische gebouwen.
Ondanks het feit dat Limburg een kastelenprovincie bij uitstek is en er dus aan onderwerpen geen gebrek 
is, werden er maar 28 foto’s ingestuurd en de beoordeling door de juryleden Jan Mrösz en Ted Born van de 
afzonderlijke inzendingen resulteerde in de volgende uitslag. De prijswinnaars ontvingen van de wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV een afdruk van hun foto in de vorm van een wanddecoratie.
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Opleidingen & Sprekers 

In het voorjaar 2016 peilde we de belangstelling voor de cursus Fotobespreken. Deze werd in de afgelopen 
jaren al aan drie groepen gegeven. Inmiddels zijn er weer nieuwe leden bij de clubs en zijn er ook enkele 
nieuwe fotoclubs bijgekomen. We kregen daarom een volle groep bij elkaar en vanaf april is de cursus van start 
gegaan.  De cursus werd gegeven door bondsmentor Wim Jenniskens.

De Fotobond ontwikkelde, op basis van de behoeften, een nieuwe cursus. In 2016 begonnen we met de 
module Seriematige Fotografie. In juni hield bondsmentor Jan Nabuurs een lezing over seriematige fotografie, 
de avond werd bezocht door circa 50 leden. Om wat meer diepgang te creëren organiseerde we als afdeling 
een kort mentoraat van drie avonden voor seriematige fotografie. De belangstelling hiervoor was groot, zodat 
we met twee groepen (Urmond en Venlo) aan de slag gingen. 

In mei werden weer twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten van de Bondsfotowedstrijd 
van de Limburgse fotoclubs werden besproken. Tevens werden door de juryleden Diana Bokje en Pieter 
van Leeuwen de collecties van de topgroepen en de met een sticker bekroonde foto’s besproken. Beide 
bijeenkomsten konden zich verheugen door een grote belangstelling.

Als “fotografisch toetje” bij de Algemene Ledenvergadering in maart blikten we terug op afdelingsmentoraat 
Focus op Natuur & Landschap en met een AV-serie op het afdelingsmentoraat Breken met de 
Werkelijkheid.

Op zondag 11 december vond voor al weer de 11e keer het audiovisuele 
festival Dia-Digi-Dag plaats in Nederweert-Eind.  Zoals elk jaar waren 
er weer audio-visuels van Nederlandse, Belgische en Duitse inzenders.  
In totaal waren dit jaar 37 audio-visuels ingezonden, waarvan er 26 
werden vertoond. De inzenders lieten zich inspireren door de natuur, 
door architectuur, door de kunst, door historische gebeurtenissen en door 
actuele thema’s in onze maatschappij.  Het publiek koos de winnende 
audio-visuel. Dit jaar eindigden twee winnaars ex aequo op de eerste 
plaats, Leo Koppens met zijn serie “Roerig” en Rudo van Rooij met zijn serie “Verbeelding”. 

Communicatie 

De Website van de Fotobond Afdeling Limburg had in 2016 24.828 bezoekers. Begin 2016 heeft Hub Tonnaer 
een nieuwe opzet gemaakt voor de website. De oude was technisch achterhaald en kon ook qua vormgeving 
een facelift gebruiken. De website voldoet prima om het nieuws over de Limburgse vrijetijdsfotografie te 
publiceren en wordt veelvuldig door de clubs gebruikt om hun exposities of lezingen aan te kondigen. Met dank 
aan Hub Tonnaer, die het steeds weer lukt om snel alle aangeleverde artikelen te plaatsen en maandelijks te 
verwerken in het Afdelingsbulletin. Jean-Pierre Cremers verzorgt met veel deskundigheid de rubriek Foto van 
de Maand op onze website. In vrijwel alle gevallen is het ook gelukt om iemand te vinden voor het schrijven van 
een expositierecensie die op onze website wordt geplaatst. We koesteren deze traditie. 

In januari en februari organiseerden we twee bijeenkomsten uitwisseling tussen de voorzitters fotoclubs, 
één voor Zuid-Limburg en één voor Noord-/Midden-Limburg. Het doel van deze bijeenkomsten was om de 
ervaringen tussen clubs uit te wisselen. De bijeenkomsten werden goed bezocht en er werden veel ervaringen 
uitgewisseld.
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Het Huis voor de Kunsten 

De voorzitter van het Bestuur van de Afdeling maakt deel van de gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten, 
die in 2016 tweemaal bij elkaar kwam. Het in 2015 gestarte transitietraject kreeg in 2016 meer vorm door een 
andere taakinvulling van de consulenten. Vanwege onze redelijk zelfstandige programmering en organisatie 
van activiteiten heeft deze nieuwe taakinvulling geen gevolgen voor onze organisatie. Wel zijn de praktische 
gevolgen van de verhuizing in het najaar van het Huis voor de Kunsten voor ons nadelig. Niet langer kunnen 
we in de avonduren vergaderingen of cursusavonden in de accommodatie van het Huis houden.  

Leden en Overige Activiteiten

Exposities 2016 : Fotokring Midden-Limburg, Fotogroep De Kiekkast, Fotogroep eXposure, Fotoclub Reflex 
'88, AFG Tegelen, FotoKring Stein, Fotokollektief Zuid-Limburg, Fotoclub Helden-Panningen, Fotof Limburg, 
Fotogroep Reuver, Fotoclub De Heeg, Fotoclub Dracula, Fotogroep Tegenlicht, Fotogroep Interfocus en 
Fotoclub Vossenvuur. Het streven van het afdelingsbestuur is om bij iedere opening van de tentoonstelling van 
de aangesloten clubs aanwezig te zijn om zodoende voeling te houden met de ontwikkelingen in de Limburgse 
fotografie. Bij elke opening was een afvaardiging vanuit het bestuur aanwezig.

In mei gaf Nico Bastens een lezing De Fotografie van het Leven bij Fotoclub Dracula. In juni gaf Joep Keij een 
lezing over zijn spraakmakende serie Collar bij Fotogroep Horst a/d Maas. In oktober lichtte Frans Grommen 
de nieuwe expositie Grenzen van de Fotogroep Interfocus toe.

Op 28 april is de medeoprichter Jo van der Beek van Fotogroep F8 Roerdalen op 75-jarige leeftijd overleden. 
Jo leed aan een ernstige ziekte waaraan hij met zijn doorzettingsvermogen vijf jaar het hoofd heeft kunnen 
bieden.  Op 69-jarige leeftijd is ons zéér gewaardeerd clublid Wim Rouleaux na een kort ziekbed op 28 april 
onverwachts overleden. Binnen onze vereniging AFV Blerick was Wim een steun en toeverlaat, naast jarenlang 
voorzitter te zijn geweest heeft hij zich altijd ingezet voor de technische zaken. Op 31 december is Jos Roch 
van Fotokring Echt op 65-jarige leeftijd overleden en we herinneren hem als een fotolid en als deskundig 
bestuurslid die altijd opbouwende kritiek kon geven bij de beoordeling van foto's van de leden. 

Tenslotte 

Wij danken alle leden voor hun inzet voor de vrijetijdsfotografie in Limburg. We hebben met z’n allen er weer 
een boeiend en leerzaam jaar van gemaakt. 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg:

Frans Grommen    Frans Smets Leen Buijs  Mary van Rossenberg  Peter Lambrichs  
Voorzitter   Secretaris  Penningmeester Opleidingen & Sprekers Wedstrijden & Exposities
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(ter vaststelling door de ALV)
-concept 2 januari 2017-

De Fotobond is de overkoepelende organisatie die vrijetijdsfotografen ondersteunt bij het beoefenen van hun 
hobby. Uitgangspunten zijn daarbij plezier en educatie. De Fotobond Afdeling Limburg organiseert in Limburg 
activiteiten gericht op de fotografische ontwikkeling van haar leden en uitwisseling tussen de aangesloten 
fotoclubs. De activiteiten sluiten aan bij gesignaleerde behoeften van clubs en hun leden. We organiseren 
activiteiten voor zowel beginnende fotografen als voor de meer ervaren fotografen. 
In Limburg zijn 36 clubs aangesloten bij de Fotobond en daarnaast nog circa 39 individuele leden. In totaal 
gaat het om ongeveer 613 leden (waarvan 146 dames en 460 heren).

Opleidingen | Cursussen

Module Seriematige fotografie

In 2016 is de module "Seriematige fotografie" georganiseerd. Deze bestond uit een lezing en een kort 
mentoraat van drie avonden. De belangstelling voor het mentoraat was groot, zodat zelfs twee groepen 
tegelijkertijd van start zijn gegaan.
In 2017 zullen wij weer een mentoraat seriematige fotografie aanbieden indien daar voldoende belangstelling 
voor is. 
De planning hiervan is, start in het 2e kwartaal en de afronding in het 3e / 4e kwartaal 2017.

Module Compositie

In het eerste kwartaal 2017 gaan we in de module Compositie aanbieden. Deze module bestaat uit een 
lezing in januari over "Compositie", die gaat over de “eeuwige zoektocht” van de fotograaf naar een goede 
compositie. Hoe kun je de compositie gebruiken om een beeld krachtiger te maken of om een verhaal te 
vertellen? 
Net zoals bij de module Seriematige fotografie zullen wij ook voor deze module een kort mentoraat aanbieden 
van drie avonden. Dit mentoraat is vooral bedoeld voor “beginnende” fotografen.

Module Beeldanalyse & Beeldtaal

De derde module "Beeldanalyse & Beeldtaal" is op dit moment nog niet beschikbaar. De module borduurt voort 
op de cursus Fotobespreken. Het gaat alleen nu niet om het foto bespreken, maar om de fotograaf. Hoe kun je 
als fotograaf interessantere foto’s maken, met de kennis van de beeldtaal? De cursus wordt opgezet rond de 
verschillende genres in de fotografie. Dit sluit aan bij de nieuwe wedstrijdopzet van de Fotobond.
Wij zullen in het najaar 2017 een start maken met deze module. Wij gaan voor het jaarplan uit van een 
interactieve lezing en een start met een verdiepingsmentoraat, dat doorloopt in 2018.

Sprekers | Lezingen

Als voorbereiding op de Euregionale Fotowedstrijd 2017 zal fotocoach Diana Bokje in februari een lezing 
geven over het vastgestelde Thema "(Over) Bruggen".

aCtiviteitenPlan 2017 - Fotobond aFdelinG limburG
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Het is traditie dat wij na onze Algemene Ledenvergadering in maart een korte lezing organiseren. Voor 2017 zal 
deze ingevuld worden door mensen-fotograaf Jan Janssen.

In het derde kwartaal 2017 staat een lezing over podiumfotografie van concert-fotograaf Marcel Hakvoort op het 
programma.

Evenals voorgaande jaren is er in 2017 een budget voor het financieel ondersteunen van lezingen die in 
samenwerking met een fotoclub worden georganiseerd. Deze lezingen staan open voor alle leden van de 
Afdeling Limburg. De maximale bijdrage per lezing is € 100. De Afdeling stuurt alle aangesloten clubs een 
uitnodiging voor de lezing. 

Talentontwikkeling voor Besturen van Fotoclubs

Begin 2016 hebben we voor de voorzitters van de fotoclubs twee bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van 
deze bijeenkomsten was om ervaringen tussen clubs uit te wisselen. Deze bijeenkomsten werden als zinvol 
ervaren door de voorzitters. Er was draagvlak om dit in 2017 te herhalen maar dan aan de hand van een thema. 

Het thema voor 2017 wordt Talentontwikkeling. Hoe uiteenlopend onze fotoclubs ook zijn, toch staan al die 
clubs voor een gemeenschappelijke uitdaging: "Hoe houden we de club levendig en uitdagend voor alle leden, 
zowel de ervaren leden als de beginnende". Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al die leden zich uitgedaagd 
blijven voelen en hun talenten blijven ontwikkelen?
Over dit thema wordt een inleiding georganiseerd voor alle bestuursleden van fotoclubs in Limburg.   

Euregionale Fotowedstrijd 2017

Tijdens de evaluatie van de Euregionale Fotowedstrijd 2015 is vastgesteld dat alle partners (Huis voor de 
Kunsten, Fotobond Afdeling Limburg, Verbond van Limburgse Fotokringen en Deutscher Verband für Fotografie 
Nordrhein) het samenwerkingsverband in het kader van de Euregionale Fotowedstrijd zullen voortzetten.

Tevens is besloten dat de 2017-editie weer een ‘reguliere editie’ zal worden waarbij de focus volledig komt te 
liggen op de (euregionale) fotowedstrijd en de (euregionale) exposities.
In de februari 2017 zal een lezing rondom thematische fotografie en het thema van de wedstrijd worden 
georganiseerd om fotografen te enthousiasmeren en inspireren.
Culturen en het verbinden van mensen, een zeer actueel en maatschappelijk thema gezien de huidige 
migratieproblemen/uitdagingen. Tijdens het eerste overleg over de 2017-editie is, in overleg met de besturen van 
de respectievelijke bonden, het thema vastgesteld "(Over)Bruggen", het gaat over ‘verbinden’.
Het biedt de mogelijkheid om bruggen over wateren, snelwegen etc. (verbindingen in letterlijke zin) te 
fotograferen, maar het gaat vooral over het maken van verbindingen en het slaan van bruggen tussen 
verschillende Europa.
De planning hiervoor is, lezing(en) februari, inzending tot 1 augustus, jurering week 31, opening & prijsuitreiking 2 
september, opening exposities 2 september (Nederland), 14 oktober (België), 2 december (Duitsland).

Afdelingswedstrijd “5-met-samenhang”

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen voor alle 
aangesloten clubleden en persoonlijke leden.

Voor de afdelingswedstrijd kan één serie van 5 samenhangende foto’s of 5 foto's die een serie vormen en één 
thema hebben worden ingestuurd. Op basis van het aantal leden, dat door de Afdeling Limburg genomineerd 
mag worden voor deelname aan Foto Nationaal, zal door een jury een selectie gemaakt worden van de beste 
inzendingen. In 2016 had de Afdeling Limburg het recht om negen series te nomineren.  
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De jury zal voorafgaand aan de jurering een instructie ontvangen om te waarborgen dat de uiteindelijke selectie 
voor wat betreft (onder andere) originaliteit en inhoudelijkheid voldoet aan de maatstaven van Foto Nationaal.

De planning hiervoor is, publicatie januari, inzending week 12, jurering week 15, bespreking uitslag week 17. 
(Planning is voorlopig, afhankelijk van uiterste datum aanmelding genomineerden bij de Fotobond)

Online Fotowedstrijd “Limburg in Beeld”

Evenals in 2016 zal er ook in 2017 maar één editie van de Online Fotowedstrijd "Limburg in Beeld" 
georganiseerd worden. Voor deze wedstrijd wordt een onderwerp gekozen, gericht op het aan bod komen van 
de verschillende fotografieonderwerpen (natuur, straatfotografie, architectuur, portret, etc.). De onderwerpen 
dienen daarnaast een relatie te hebben tot Limburg.
De beelden moeten digitaal worden ingezonden. Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars 
worden geselecteerd die een afdruk van de winnende foto ontvangen.

Teneinde een gerede kans te maken op een zo hoog mogelijke respons, zal het (gemakkelijk) thema worden 
gekozen "Water".
De planning hiervoor is, publicatie week 15, inzending van 1 t/m 31 mei, jurering week 23, uitslag week 24.

Bondsfotowedstrijd

Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de landelijke Fotobond. Ook dit jaar wordt een van de 
juryleden van de Bondsfotowedstrijd gevraagd om de ingezonden Limburgse foto’s te bespreken. Een 
uitgelezen mogelijkheid voor de clubs en leden om feedback te krijgen op hun werk.
Voor de bespreking van de inzendingen zullen weer twee bijeenkomsten worden georganiseerd, één in Zuid-
Limburg en één in Noord-/Midden-Limburg.

Website

Begin 2016 is de nieuwe website gelanceerd, dankzij de vele uren die Hub Tonnaer er in heeft gestoken. Hub 
Tonnaer is op dit moment de enige die de website onderhoud en maandelijks de Afdelingsbulletins maakt. 
Prioriteit is om in 2017 nieuwe leden te zoeken voor het onderhoud van de website. Verder dienen nog enkele 
kleine technische aanpassingen plaats te vinden.

De rubriek ‘Foto van de Maand’ wordt met veel enthousiasme door Jean-Pierre Cremers verzorgd. Hoewel er 
maanden bij zijn met een beperkt aantal foto’s, is het over het algemeen een rubriek die voor veel leden zijn 
waarde heeft. 

Bestuur 

Het voornemen in 2016 om een bestuurslid PR aan te trekken is helaas niet gerealiseerd. Dit bestuurslid 
heeft als taak om zorg te dragen voor een meer planmatige uitvoering van PR-activiteiten en samen met de 
webredactie zorg draagt voor het beheer en onderhoud van de website.  

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg:

Frans Grommen    Frans Smets Leen Buijs  Mary van Rossenberg  Peter Lambrichs  
Voorzitter   Secretaris  Penningmeester Opleidingen & Sprekers Wedstrijden & Exposities
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ConCePt beGrotinG 2017 - Fotobond aFdelinG limburG
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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.

De foto’s hoeven niet in de Euregio gemaakt te worden. U mag dus foto’s van over de hele wereld inzenden over 
het thema (over)bruggen.

De opening en prijsuitreiking is dit jaar dan begin november in Mönchengladbach.

Inzenden
Van 17 juli t/m 31 juli 2017 / Inzendtermijn is verplaatst naar uiterlijk 29 september 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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Afgelopen december organiseerden we de 11de DiaDigiDag.

We hebben 11 prachtige dagen beleefd. Prima inzendingen uit Nederland, België en Duitsland: veel (tevreden) 
publiek.

Na zoveel jaren hebben enkele van onze groep besloten te stoppen.

Daarom deed ik op de avond van Diana Bokje in Roermond al een dringende oproep voor kandidaten die het 
stokje (mee) over willen nemen. 
Nu wil ik dit ook via dit berichtje doen.

Natuurlijk bieden we alle hulp voor een doorstart.

Belangstelling om dit prachtige evenement (mee) te organiseren?

Laat het (graag voor de jaarvergadering) weten aan Frans Grommen of aan mij. 
De subsidie van NVBG (€200,-) is al toegezegd. Wie???

Wim Jenniskens

0626544505

diadiGidaG: een vervolG???
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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

MAART
- 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. 

- van 2 maart t/m 2 april
Leden van de FG Interfocus uit Roermond gingen op zoek naar ‘Verboden Vruchten’ (het thema van de 
boekenweek 2017).
Deze foto's zijn te bezichtinge in de Bibliotheek Bibliorura in Roermond.
Voor meer info klik hier.

- 4 maart  tot 1 mei
Fotoclub Abedia uit Landgraaf exposeert met 6 leden bij Stichting Vriendenkring Schuttershof in zorgcentrum 
Schuttershof, Kochstraat 10, 6442 BE Brunssum van de Cicero zorggroep. Het thema is 'vrije keuze' en er 
komen een 40 foto's te hangen. De expositie is dagelijks, 7 dagen per week, te bezoeken tussen 9 en 19 
uur. Klik hier voor flyer.

- woensdag 8 maart 2017 om 20.00 uur
Algemene Ledenvergdering in café-zaal 'Aad Leeuwe' 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/882-expositie-verboden-vruchten-in-de-bibliotheek-bibliorura-aan-de-neerstraat-in-roermond
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/884-fg-abedia-exposeert-in-schuttershof
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/868-algemene-ledenvergadering-9-maart-2017
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- 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.
 
- 27 maart
Voor fotografen die geïnteresseerd in het zelf maken van audiovisuele producties organiseert AV ZONLicht op 
maandagavond 27 maart weer haar tweejaarlijkse expo in de Haandert in Tegelen.
Aanvang: 20.00 uur. 
Voor meer info klik hier !

APRIL
 
- 12 april 2017
De bekendmaking van de drie prijswinnende series van "5 met samanhang" en de (openbare) bespreking van 
alle inzendingen. 

- 20 april 
Informatieavond voor besturen (en/of hun programmacommissies) over talentontwikkeling. Peter van Tuijl zal die 
avond verzorgen. 
Binnenkort kunnen de besturen een uitnodiging tegemoet zien. 

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 ! 

- 10  t/m 13 mei 2017
Fotofestival aan de Maas in Rotterdam

- 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”!

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/865-expositie-2017-van-fc-voerendaal
http://Klik hier voor meer informatie.
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/880-tweejaarlijkse-expositie-audiovisuele-producties
http://www.fotofestivalnaarden.nl/
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UITNODIGING

De leden van AV-ZONlicht presenteren op hun tweejaarlijkse expositie heel
gevarieerde nieuwe audiovisuele producties in de categorie ‘Vrije
onderwerpen’.

De producties in de categorie ‘Eenzelfde opdracht voor iedereen’ zijn minstens
zo gevarieerd. De opdracht was 'WEG' en bij de uitwerking daarvan zal vast
niemand weglopen! We verwachten ook u te kunnen bewegen op weg te gaan
en dit te komen zien.

Hopelijk komen er veel fotografen kijken, luisteren en genieten en komen ze
vervolgens tot de conclusie dat je op deze wijze veel meer met je foto’s kunt
doen!

Ben u geïnteresseerd in het zelf maken van audiovisuele producties dan zullen
we vragen daarover graag beantwoorden.

WAAR? Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen
WANNEER? Maandagavond 27 maart 2017
HOE LAAT? 20:00 uur
TOEGANG? Gratis

tweeJaarliJkSe exPoSitie audioviSuele ProduCtie
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exPoSitie 'verboden vruCHten'  
in de bibliotHeek bibliorura roermondSe in roermond

ijn er in onze moderne tijd, met ruimhartige opvattingen over goed en kwaad, nog wel verboden vruchten?
En, zo ja, wat zijn die dan en hoe kunnen die in een beeld gevat worden? Dat was de zoektocht die de 
leden van Fotogroep Interfocus uit Roermond ondernamen 
rond het thema ‘verboden vruchten’ van de Boekenweek 
2017.

Het thema leidde tot veel discussie in de Roermondse 
Fotogroep Interfocus en maakte duidelijk dat er veel 
verschillende opvattingen zijn. Collectieve opvattingen over 
fout en goed zijn voor een belangrijk deel geërodeerd ten 
gunste van het persoonlijke geweten. Wat voor de ene 
persoon een verboden vrucht is, is voor een ander hooguit 
een zure vrucht. De mens in zijn zoektocht naar genot met 
als bekende keerzijde de gezondheidsschade, sociale en 
maatschappelijke problemen. De verleidingen der seksualiteit 
met mogelijke ontwrichting van relaties tot gevolg. Het zijn 
eeuwenoude thema’s die in verschillende kunstvormen steeds 
weer tot nieuwe uitingen komen.

De zoektocht heeft geleid tot tien zeer verschillende beelden 
van vijf fotografen. Uiteraard ontbreken de min of meer 
universele thema’s zoals seksualiteit en genotsmiddelen niet 
in de expositie. Maar er zijn ook beelden die in een meer 
geabstraheerde vorm het thema verbeelden.

De foto’s van FG Interfocus uit Roermond zijn te bezichtigen 
in de bibliotheek Roermond van 2 maart tot 2 april 2017.

Voor adres en openingstijden klik hier.
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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

