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Thema: Expressie

Koken van woede, branden van verlangen, vlinders in je buik hebben, of een leeg gevoel 
hebben.

Zulke belevingen van emoties zijn niet cultureel bepaald of door de gesproken taal opge-
legd, maar universeel voor de mens. Nederlanders, Belgen of wie dan ook beleven hun 
emoties namelijk op dezelfde lichamelijke manier. Gezichtsuitdrukkingen zijn aangeboren. 
De spieren in je gelaat veranderen automatisch als je bang bent of je blij voelt. Andere 
mensen herkennen die van je gezicht afdruipende emoties feilloos.

Niet iedereen trekt hetzelfde gezicht bij angst of blijdschap, en over het algemeen kunnen 
mensen andermans emoties puur op basis van zijn gezicht nauwelijks herkennen. Juist het 
feit dat exact hetzelfde gezicht zowel extreme pijn als blijdschap kan uitstralen, laat volgens 
mij zien dat er helemaal geen typische emoties bestaan.

Er is een enorme variatie in wat mensen met hun lichaam en gezicht doen als bang of 
kwaad zijn. Net als bij Serena Williams lopen de typische gelaatstrekken wel eens over van 
de ene emotie naar de andere. Boze mensen lachen bijvoorbeeld soms wel eens.

En wie heeft niet eens iemand zien huilen van geluk?

Waarschijnlijk wel onze winnaar van deze maand, Theo Zelen….! De emoties druipen er als 
het ware van af, erg creatief om het zo diagonaal in beeld te zetten waardoor je gevangen 
wordt door de sprekende ogen en de wijd openstaande mond tegen de donkere achter-
grond. Gezichten geven zelden weer wat er omgaat in de geest. Uiteindelijk zijn we allemaal 
in vermomming. De rol die we kiezen, bepaalt ons lot.

Van harte proficiat Theo met deze aandoenlijke foto van de maand.

fOtO vAn de mAAnd - juni 2017
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De volgende foto van de maand, heeft als thema: kleur. 

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

Tijdens de vakantie periode is er in augustus helaas geen foto van de maand.

We starten weer met de volgende foto van de maand in september, 
inzenden voor 22 augustus 2017 thema: zomer

Klik hier of op de afbeelding hiernaast  
voor weergave van  

alle ingezonden foto’s van deze maand ! 

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-06%20juni/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-06%20juni/index.html
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oProeP voor 25ste editie limburg foto in 2018
 

In 2018 zal de 25ste editie van Limburg Foto plaatsvinden. Als bestuur van de Afdeling 
willen we daar een speciale editie van maken. Een van de onderdelen is een tentoonstelling 
met een overzicht van de prijswinnende foto’s van de voorafgaande 24 edities.
In ons archief zijn echter alleen de foto’s van de laatste drie edities te vinden. Vandaar dat 
we al onze leden oproepen om ons te helpen om de prijswinnende foto’s van alle edities te 
verzamelen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat leden die in het verleden de prijswinnende foto maakten 
inmiddels zijn overleden of geen lid meer zijn. Vandaar dat we alle leden vragen om in 
hun geheugen en archief te zoeken naar de prijswinnende foto’s van Limburg Foto uit het 
verleden. Met hulp van iedereen kunnen we volgende jaar een mooie speciale editie van 
Limburg Foto maken.
Hebben jullie namen en foto’s van vroegere prijswinnaars of andere relevante informatie, 
geef dit dan aan ons door via secretaris@fotobondlimburg.nl

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=


6Afdelingsbulletin fotobond Limburg j u n i  2 0 1 7

mentoraat ComPositie en Kadreren

Een bepaald Kader en Compositie kan (het verhaal van) je foto versterken. Tijdens dit 
korte afdelingsmentoraat van 3 bijeenkomsten leer je hoe een onderwerp op een effectieve 
manier in beeld gebracht kan worden. Dit mentoraat is heel geschikt voor beginnende 
fotografen. Maar ook fotografen die (nog) eens graag alles op het gebied van compositie, 
kadrering en beeldopbouw op een rijtje willen hebben, zijn van harte welkom!

Het afdelingsmentoraat wordt gegeven door Twan Wiermans, fotograaf en bondsmentor. In 
het voorjaar 2017 is de eerste groep van start gegaan. De tweede groep zal -bij voldoende 
deelnemers- starten in september 2017.

Praktische informatie:

Het mentoraat bestaat uit drie avondbijeenkomsten in Roermond:

woensdagen 20 september - 4 oktober - 25 oktober 
aanvang 20.00 uur tot circa 22.30 uur.

Aanmelden voor het afdelingsmentoraat: 

Je kunt jezelf aanmelden via de onderstaande link:
http://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--mentoraat-compositie--kadreren.html.

Deelnemers dienen lid te zijn van de Fotobond en de kosten voor het mentoraat zijn € 25,- 
per deelnemer. De deelname is op volgorde van binnenkomst, er zijn maximaal 12 plaatsen.

Vragen of meer informatie? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Mary van Rossenberg 
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers 
T: +31 (0)6 3482 0172 
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl 

Bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg - mei 2017.

http://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--mentoraat-compositie--kadreren.html
mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Euregionale  
Fotowedstrijd 

2017

De Fotobond afdeling Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw, het Deutscher 
Verband für Fotografie Rheinland en het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren in 2017 
wederom een Euregionale Fotowedstrijd en -exposite.

Het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2017 is:

(OVER)BRUGGEN
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en het Rheinland worden 
in het kader van de Euregionale Fotowedstrijd uitgedaagd om individuele foto’s of een 
fotoserie in te zenden over het thema ‘(over)bruggen’. Het thema gaat over architectonische 
verbindingen over wegen, water en dalen in beeld te brengen, maar ook (met name) over 
het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen, culturen, religies etc. In een tijd dat 
onze samenleving en het gemeenschapsgevoel steeds meer onder druk komen te staan 
als gevolg van de aanhoudende vluchtelingencrisis, de continue terreurdreiging, politieke 
ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau etc. is de behoefte om de 
saamhorigheid te vergroten en verschillen te overbruggen sterker dan ooit. De organisatie 
van de fotowedstrijd daagt fotografen uit om hiermee aan de slag te gaan.  
De wedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen die zijn aangesloten bij fotoverenigingen 
die deel uitmaken van de Fotobond afdeling Limburg, Deutscher Verband für Fotografie 
Rheinland e.V. en Verbond van Limburgse Fotokringen vzw of individueel lid zijn van een 
van deze fotobonden.

Uit alle inzendingen worden 50 individuele foto’s en 10 fotoseries geselecteerd voor de 
foto expositie die zowel in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg als het Rheinland te zien 
zal zijn. Bij de beoordeling van de foto’s zal de jury vooral aandacht hebben voor de wijze 
waarop het thema tot uitdrukking is gebracht, met oog voor de inhoudelijke en fotografische 
kwaliteit van de inzendingen.

Voor meer informatie over de Euregionale Fotowedstrijd verwijzen we u naar de website 
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd. 
Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het Huis voor de Kunsten Limburg 
of van Fotobond, afdeling Limburg 

Huis voor de Kunsten Limburg
Consulent Film & Fotografie
Patricia Peters
T:  +31 (0)475 399 278
E:  ppeters@hklimburg.nl

Fotobond, afdeling Limburg
Bestuurslid Wedstrijden & exposities
Peter Lambrichs
T: +31 (0)45 575 10 72
E: peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
mailto:peter.lambrichs%40fotobondlimburg.nl?subject=
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de Prijswinnaars van de euregionale 2015

1ste prijs individueel  - What now? 
van René Duchateau (B)

1ste prijs series - Einde van een tijdsperk  
van Jan van Soest (NL)

thema was 'De letste schiech'
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Euregionale  
Fotowedstrijd 

2017

Wedstrijdreglement 
1. De Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg), het Verbond van Limburgse Fotokringen 

(Belgisch- Limburg), de Deutscher Verband für Fotografie (Rheinland) en Het Huis voor de 
Kunsten Limburg organiseren samen een Euregionale Fotowedstrijd met als thema: ‘(OVER)
BRUGGEN’. 

2. Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen die zijn aangesloten bij één 
van de in artikel 1. genoemde organisaties voor vrijetijdsfotografie. 

3. Er kunnen alleen kleur- en zwart/wit foto’s worden ingezonden. Zowel analoog als digitaal 
vervaardigde foto’s zijn toegestaan.
Het werk moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. de foto’s dienen expositieklaar te worden ingeleverd in passe-partout;
b. de maten van de passe-partouts dienen 40 x 50 cm te zijn;
c. de voorzijde van het werk mag geen naamsvermelding van de maker bevatten.

4. Er kan ingezonden worden in de categorie ‘individueel’ en ‘serie’. Per deelnemer kunnen 
maximaal 5 individuele foto’s alsmede 1 serie van maximaal 5 foto‘s worden ingezonden (totaal 
maximaal 10 foto‘s per deelnemer). 

5. De foto’s dienen aan de achterzijde de volgende informatie te bevatten:
  a. naam van de fotograaf     d. categorie:

 b. bondslidmaatschapsnummer •       I (individueel) of
 c. nummer van de foto     •    S (serie)

 * Voorbeeld nummering:
 • Individuele foto 1725051-I-1
 • Serie 1725051-S-1
 

Verder dient op de achterzijde van de foto een titel te worden vermeld, met dezelfde gegevens 
als op het deelnameformulier. Indien een serie wordt ingezonden, dient naast een titel ook de 
volgorde van de foto’s in de serie aangeduid te worden aan de hand van een nummering op de 
achterzijde van de fotowerken. Fotografen die een serie inzenden, mogen (op een apart A4) één 
korte beschrijving van de serie (maximaal 100 woorden) bijvoegen. 

6. De fotograaf dient zijn foto’s zowel geprint als digitaal (in hoge resolutie) aan te leveren. De 
digitale bestanden kunnen via We Transfer (www.wetransfer.com) worden aangeleverd bij Peter 
Lambrichs van de Fotobond Afdeling Limburg via EuregionaleFotowedstrijd@fotobondlimburg.nl. 
Vermeld in het bericht uw naam en bondslidmaatschapsnummer. Gebruik als bestandsnaam voor 
de afbeeldingen de nummering zoals omschreven bij artikel 5. 

7. De prints dienen te worden ingeleverd bij de daarvoor aangestelde contactpersoon binnen de 
eigen vereniging. Deze dient de foto’s, deugdelijk verpakt en samen met het (volledig ingevulde) 
inschrijfformulier, te sturen naar of af te leveren bij:

http://www.wetransfer.com
mailto:EuregionaleFotowedstrijd%40fotobondlimburg.nl?subject=
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8. Het ingezonden fotowerk dient het thema van de wedstrijd weer te geven en mogen overal (dus 
ook buiten de Euregio Maas-Rijn) gemaakt zijn. Foto’s mogen geen reproducties bevatten uit 
gedrukte bronnen (bijvoorbeeld afbeeldingen uit boeken) en alle beeldcomponenten moeten 
door de fotograaf zelf gemaakt zijn. Airbrush is niet toegestaan. 

9. De inzender dient over de auteursrechten van zijn werk te beschikken. 

10. De inzender behoudt te allen tijde het auteursrecht op de individuele foto’s of fotoserie. Het Huis 
voor de Kunsten Limburg, de Fotobond Limburg, Verbond van Limburgse Fotokringen VZW, 
Deutscher Verband van Fotografie e.V. kunnen de foto’s gebruiken voor PR doeleinden (online 
en print), maar alleen ten behoeve van de Euregionale Fotowedstrijd en altijd met vermelding 
van de naam van de fotograaf. 

11. De foto’s die in de tentoonstellingen hangen, worden na afloop van de laatste tentoonstelling 
geretourneerd (omgekeerde route als bij het inzenden, zie punt 7). De niet-geselecteerde foto’s 
gaan eerder terug. 

12. Uit het ingezonden fotowerk zal door een deskundige jury een expositie worden samengesteld 
die in november 2017 te zien zal zijn in Schloss Rheydt in Mönchengladbach (Duitsland), in 
december 2017 in Gemeenschapscentrum (GC) Tentakel in Zonhoven (Belgisch-Limburg) en in 
januari t/m maart 2018 in het Limburgs Museum in Venlo (Nederland). Exacte data worden t.z.t. 
bekendgemaakt op de website www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd en de websites van 
de drie fotobonden. 

13. Een aantal foto’s en series wordt beloond met een geldprijs. Daarnaast kan de jury eervolle 
vermeldingen toekennen. Het totale prijzengeld bedraagt € 450,-. De prijzen worden alleen 
uitgereikt als de prijswinnaars (of plaatsvervangers) ook daadwerkelijk aanwezig zijn bij de 
officiële prijsuitreiking. 

  De volgende prijzen zijn beschikbaar:
  Individuele foto's  Series 
  • 1e prijs € 100,- • 1e prijs € 100,-
  • 2e prijs € 75,- • 2e prijs € 75,-
  • 3e prijs € 50,- • 3e prijs € 50,-

14. De winnende foto’s of series zullen door de jury worden aangewezen. De beslissing van de jury 
is bindend. 

15. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de eerste foto expositie. Dat wil zeggen in 
november 2017 in Schloss Rheydt in Mönchengladbach (Duitsland). Exacte datum wordt t.z.t. 
bekendgemaakt op de website www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd en de websites van 
de drie fotobonden. 

16. In zaken waarin het reglement niet voorziet, is de uitspraak van de organisatie bindend.

 Bezoekadres:     Postadres:
 Huis voor de Kunsten Limburg   Huis voor de Kunsten Limburg
 Ondernemersplein Limburg   T.a.v. Patricia Peters
 T.a.v. Patricia Peters    Postbus 203
 Steegstraat 5 6040 AE Roermond (NL) 6040 EA Roermond (NL)

Inleveren kan op werkdagen (tussen 09.00 en 17.00 uur) in de periode van maandag 25 
september t/m maandag 2 oktober 2017.

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
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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.

juni

- 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”!

- 1 juni t/m 30 juni
AFV Het Motief exposeert  foto’s van haar leden gedurende de gehele maand juni 2017 bij 
Foto Gery Dautzenbergstraat 40 Heerlen
Voor info over openingstijden en adres klik hier !

- 3 juni t/m 24 juni
Fotokring Geleen exposeert ter gelegenheid van hun 85 jarig bestaan in Quartier Geleen, 
markt 98 
Gedurende 3 weken is daar werk te zien zijn van 25 leden.
Voor info over openingstijden en adres klik hier !

september
- uiterlijk 29 september 2017
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.

- 30 sept, 1 - 7 en 8 okt.
De jaarlijkse foto-expositie van de Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) in missiehuis St. 
Michaël te Steyl. De opening is op zaterdag 30 september om 15.00 uur door dhr. Hanno 
Lamers, Wethouder Gemeente Venlo.
Zondag 1, zaterdag 7, zondag 8 oktober zijn de openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur.

expOsities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/5-wedstrijden/917-jubileumtentoonstelling-van-fotokring-geleen-85-jaar-jong
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afv Het motief exPoseert in juni bij foto gery

AFV Het Motief exposeert  foto's van haar leden gedurende de gehele maand juni 2017 
bij Foto Gery Dautzenbergstraat 40 Heerlen
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de 
grafischesector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar 
machinepark, eengrote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer 
breedproductenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, 
raamvisuals, digitalefotoboeken: 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.

Bezoek voor meer informatie 
over
Vakcolor Digitaal BV  
en over het uitgebreide 
productenpakket de website 
www.vakcolor.nl/

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

http://www.vakcolor.nl/

