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foto vAn de mAAnd - mei 2018
Thema: Kleur
Mary van Riossenberg - FK Echt

Kleur is een enorm belangrijk compositie element in je foto’s. Kleur kan een emotionele 
reactie van de kijker uitlokken en voegt een visuele impact toe aan de foto. Kleuren zijn 
diepgeworteld in de visuele cultuur.

Met kleur grijp je de aandacht van de kijker, felle kleuren doen het altijd goed. Het is niet 
voor niets dat foto’s van felgekleurde bloemen en zonsondergangen het altijd goed doen. 
Kleur is dan eigenlijk meer het onderwerp van de foto dan de objecten die je fotografeert.

Maar een andere belangrijke functie van kleur in je compositie is om een sfeergevoel mee te 
geven door middel van het kleurgebruik en dan kan kleur juist heel subtiel worden ingezet.

Door aandacht te besteden aan deze twee functies van kleur in je composities stijgt je foto 
boven de middenmoot uit.

De foto van deze maand was er zo 
een, die boven de middenmoot uitstak, 
boordevol mooie felle kleuren, die 
echter niet overheersend zijn in dit 
fantastische kermistafereel, want je blik 
wordt als het ware gevangen door de 
dromerige blik van het jonge meisje, 
dat duidelijk aan het genieten is van het 
moment, en wij genieten met z’n allen 
van deze kleurrijke foto.

Proficiat Mary met deze kleurrijke foto. 

Klik hier voor het album met alle 
inzendingen voor deze ‘Foto vd 
Maand’.

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 juni 2018
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 en je bondsnummer plus 
naam van je fotoclub
Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.
Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’  - redactie@fotobondlimburg.nl

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-06%20juni/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-06%20juni/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-06%20juni/index.html
mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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album met de foto’s van de maand vanaf 2015

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-06%20juni/index.html
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AAnkondiging | online fotowedstrijd 2018

Limburg in Beeld
Op 1 juni kunnen weer foto's worden ingeleverd voor  de volgende editie van deze online 
fotowedstrijd met als het thema:

Processies
Een processie is een godsdienstige plechtigheid waarbij gelovigen openbaar hun geloof 
ritueel belijden. Dit gebruik bestaat binnen de rooms-katholieke, oosters-katholieke, 
oriëntaals-orthodoxe en oosters-orthodoxe kerken en in oosterse religies.

In de katholieke traditie is de belangrijkste processievorm de sacramentsprocessie. Hierbij 
wordt het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priesterplechtig rondgedragen 
onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig Sacrament wordt dan vaak enige tijd op 
een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Verder hebben enkele plaatsen een stadsprocessie 
(o.a. Roermond en Maastricht). Dit jaar komt daar nog bij de ommegang of heiligdomsvaart 
die van 24 mei t/m 3 juni weer plaats vindt in Maastricht. Tijdens de tien dagen durende 
festiviteiten zijn er twee ommegangen, waarbij de belangrijkste relieken van de stad (o.a. de 
Noodkist en het borstbeeld van Sint-Servaas) en de vier 'stadsdevoties' (o.a. de Sterre der 
Zee en de Zwarte Christus van Wyck) worden meegedragen.

Foto’s voor de editie van Limburg-in-Beeld "Processies" kunnen worden ingezonden

vanaf vrijdag 1 juni t/m zaterdag 30 juni
via het e-mailadres LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl

De ingezonden beelden zullen worden gejureerd en de uitslag zal begin juli worden 
gepubliceerd op de website van de Fotobond Afdeling Limburg. Meer informatie over deze 
wedstrijd wordt binnenkort gepubliceerd.

Aanvullende informatie over deze wedstrijd:
Limburg-in-Beeld is een online fotowedstrijd waarbij de Limburgse vrijetijdsfotografen zich in 
de verschillende genres onderling kunnen meten.
Eén keer per jaar wordt deze online fotowedstrijd georganiseerd op basis van een specifiek 
onderwerp in relatie tot Limburg; de fotowedstrijd is digitaal.

Deelname
Deelname aan deze jaarlijkse wedstrijd staat open voor alle voor alle leden van de Fotobond 
Afdeling Limburg, al dan niet aangesloten bij een club en in de provincie Limburg wonen.
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Inzenden en voorwaarden
De inzending mag bestaan uit maximaal twee digitale beelden; JPEG maximale kwaliteit, 
langste zijde van 1024 pixels, niet groter dan 2 Mb en kleurruimte sRGB.
De bestandsnaam van de ingezonden werken dient als volgt te worden opgebouwd: 
lidmaatschapsnummer gevolgd door een 1 of een 2 (bijvoorbeeld 1700567-1 of 1700567-2).
Er wordt recent werk verwacht en de ingezonden beelden mogen niet ouder zijn dan 
één jaar. De inzendingen die zichtbaar niet in Nederlands-Limburg zijn gemaakt, worden 
uitgesloten van deelname.
Het e-mailbericht dient de volgende informatie te bevatten: het thema van de wedstrijd, het 
lidmaatschapsnummer, naam en telefoonnummer van de inzender. Foto's dienen als bijlage 
te worden bijgesloten.

Jurering en Uitslag
De jury zal worden samengesteld door de Fotobond Afdeling Limburg. De 
wedstrijdcoördinator zal optreden als voorzitter van de jury, echter zonder stemrecht. De 
Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
Ieder jurylid jureert individueel en de waardering is dus onafhankelijk van elkaar en niet 
gelijktijdig. De jury zal alle beelden van een waarderingscijfer tussen 1 en 10 voorzien. Bij 
gelijke scores vindt er bij de bepaling van de prijswinnende foto onderling overleg plaats 
tussen de juryleden waarbij de rangorde wordt bepaald.

Nadat alle beelden door alle juryleden zijn beoordeeld volgt de einduitslag. Bij gelijke 
scores vindt er bij de bepaling van de prijswinnende foto onderling overleg plaats tussen de 
juryleden, waarbij de rangorde wordt bepaald. De einduitslag wordt bekend gemaakt op de 
website van de Fotobond Afdeling Limburg.

De 1ste Prijs ontvangt een Profotonet Cadeaukaart ter waarde van € 50.

Auteursrechten en Reglement
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden beelden te bezitten en dienen 
de Fotobond Afdeling Limburg te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. 
De beelden zullen alleen worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie 
van de beelden verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding en zal 
naamsvermelding plaats vinden.
Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van Limburg-in-Beeld, al 
dan niet in overleg met de betrokkene.
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fotoclub blerick schoot in de stress
Ben gerust: er gebeurde niets vervelends.  
Integendeel wat hadden we een prachtige avond.
Hoe zit dat dan?

Onze activiteitencommissie bedacht het volgende.
Iedereen (die met app werkt) stond in een app-groep. De naam was “stress”.
We waren gevraagd de camera en de telefoon mee te nemen.
Op de avond kregen we opdrachten om een foto te maken van een onderwerp/thema.
We wisten van te voren niet hoe lang de tussenpozen werden. Dus in de “stress”(nou ja valt 
wel mee) de opdracht uitvoeren. In totaal kregen we 19 opdrachten. Sommige dachten dat 
het er 20 waren. Die rekenden de wens van de organisatoren “succes” mee.
Andere opdrachten waren vierkant, zweverig, genderneutraal, detail, groen, onrecht, 
verleidelijk   enz. enz. .
Na een uur gingen we de foto’s via beeldscherm bekijken. Prachtig wat een variatie en 
vooral wat een creativiteit en humor zit er in de club.
Aan het applaus kon je horen dat het een geslaagde avond was. De beste van de laatste 
jaren? Zal iedereen anders ervaren. Voor mij had deze activiteit een podiumplek!!!
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fotoclub venray: a.u.b. niet aan de foto’s komen!!!

De fotoclub Venray exposeert. En niet zo maar.

In een nieuwe ruimte met een prettige uitstraling hangen hun méér dan zorgvuldig 
afgewerkte foto’s. Eerst maar even zeggen dat je nog dit weekend 11 t/m 13 mei én volgend 
weekend 18 t/m/ 20 mei terecht kunt. In de link hieronder zie je wat voorproefjes.

https://www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/kunst-en-cultuur/72455/expositie-fotoclub-open-

Je mag gerust met honger komen. De eigenaar Roel Linssen weet daar in zijn prachtige 
restaurant wel raad mee.

Nu de expo: Alle werk (36 foto’s) randloos op  dibond geprint met een fijne variatie in 
formaten. Geen wonder dat er een opschrift hangt: a.u.b. niet aan de foto’s komen. Daaruit 
blijkt respect voor je eigen werk. En daar begint het mee.

Maar het gaat natuurlijk om de inhoud.

Wat opvalt is de grote voorkeur voor natuur en landschap. De invloed van een paar fanatieke 
natuurfotografen??? (Jan Linskens en Jack Poels). Maar ook verhalende foto’s vind je hier. 
Wethouder Anne Thielen schatte dat goed in, in haar uniek korte inleiding. O.a. Tonie De 
Mulder had daar voor gezorgd. In zijn verhaal schrijft hij dat hij stil staat in zijn ontwikkeling. 
De foto’s geven dat niet aan. En: als je constateert dat je stil staat, is dat het begin van jouw 
verdere ontwikkeling. Succes!

Wat mij verder opviel is dat (de club al lang kennende) er enkele fotografen al 2 
mensenlevens lid zijn. Maar huiver niet: ik zag veel nieuwe namen. En prachtig dat die 
nieuwe(re) ook al exposeren. Zo’n expo als nieuw lid is heerlijk om mee te maken. Dan kun 
je nog eens vergelijken waar je staat. Kijk maar eens naar de foto’s van een ander alsof het 
je eigen foto’s zijn én andersom natuurlijk. Sommigen zullen ontdekken dat er nogal een 
verschil is tussen de kracht van het zwart wit én van de kleuren in de foto’s.

Fotoclub Venray: proficiat met jullie expositie en bedankt voor de gastvrijheid, want die was 
zéér goed!

Wim Jenniskens
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expositie fotoclub sittard
 
Fotoclub Sittard hield op 24 en 25 maart hun tweejaarlijkse expositie. In de sfeervolle 
Mariakapel in Sittard hadden de leden een mooie expositie neergezet. Niet overal is het licht 
optimaal in de kapel maar de bijzondere sfeer van de glas in lood ramen en gotische bogen 
compenseert dat ruimschoots. Een gezellige drukte deed de rest.

Er was duidelijk veel zorg besteed aan de expositie. Perfect gesneden passe partouts 
(niet belangrijk maar het oogt wel verzorgd) en alle foto’s in de dezelfde lijsten. Weliswaar 
traditioneel in het formaat 50x40 cm maar bewust gekozen om een zekere rust in de 
expositie te krijgen. Bij de selectie mag er nog iets kritischer naar enkele foto’s gekeken 
worden. In technisch opzicht was bij enkele foto’s verbetering te realiseren wat betreft 
belichting en printkwaliteit. Voor de rest was het echter dik in orde.

Van alle leden hingen er zes foto’s en daarnaast in kleinere prints de resultaten van enkele 
ketting foto's. Daarbij was gekozen om naar aanleiding van een foto (die door een niet-
lid was aangeleverd) drie kettingen te vormen waarop achtereenvolgens vijf leden hun 
associaties in beeld brachten. Dat gaf interessante verschillen te zien. Soms was enige 
uitleg nodig om de gedachtesprongen van de ene naar de andere foto te volgen.

Een prominente plaats was ingeruimd voor een portret van Marlie Meuleners dat was 
geselecteerd voor het jaarboek 2018 van de Fotobond. Een prima prestatie want plaatsing 
gebeurt na een zware selectie door professionele fotografen. Zo waren er vele prettige 
verrassingen tijdens de expositie die een grote verscheidenheid aan fotografische genres en 
motieven liet zien. Het is duidelijk dat Fotoclub Sittard de afgelopen 2 jaar flink aan de weg 
heeft getimmerd. Het was een reis naar Sittard meer dan waard.

Frans Grommen
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exposities en lezingen

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 
 
1 januari t/m 1 juli 2018
Piet Schuttelaar exposeert tijdens de openingstijden in Bibliotheek van Valkenburg aan de 
Geul. Vanaf april wordt een groot deel van de foto’s gewisseld. De expositie bevat vooral 
foto’s, maar ook gedichten, in combinatie met een foto.
Voor meer info ga de naar de website van de Bilbliotheek Valkenburg.

- van 1 t/m 30 juni
Inzenden van foto’s voor de online-wedstrijd Limburg in Beeld met als thema “Processies” 
via via het e-mailadres LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl  
Voor informatie over deze wedstrijd klik hier.

- van 2 - 26 juni
Kunstenaars aan het werk in hun atelier. 
Loek Groenendijk, fotografie. 
Victor 4art, Heerlerbaan 66, 6418 CH Heerlen. 
Zie voor openingsstijden: www.victor.nl. 

september

- maandag 10 t/m vrijdag 14 september 2018
Inleveren foto's Limburg Foto 2018 bij Huis van de Kunsten Roermond.

- vrijdagavond 28 september
Opening Expositie & Uitslag wedstrijd Limburg Foto 2018.

- 28 september t/m 24 oktober
Expositie Limburg Foto 2018 in Kunstencentrum Venlo.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://www.heuvellandbibliotheken.nl/actueel/exposities/expositie-piet-schuttelaar--fotografie-en-poezie-.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/limburg-in-beeld-processies
http://victor.nl/Contact.html
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oktober

- vrijdagavond 26 oktober
Opening Expositie & Lezing Limburg Foto 2018 in De Domijnen Sittard.

- 26 oktober t/m 11 november
 Expositie Limburg Foto 2018 in de Domijnen Sittard.

november

- 9-10-11 november 2018 
Het weekend van het 40 jarig jubileum van Fotogroep F8 uit Roerdalen.
Zij zullen dit jubileum vieren met met o.a. een grote fotoexpositie.
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Zie voor openingsstijden: www.victor.nl.

http://victor.nl/Contact.html
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limburg foto 2018 komt er aan !


