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foto van de maand - september 2018
Foto:   Lianne Peters
lid van:  FK Echt 
Thema:  Zomer

Er heeft zich een zekere zorgeloosheid van 
mij meester gemaakt. Dat komt waarschijnlijk 
door het maar aanhoudende zomerweer. Het 
blijft maar warm en dat heeft uitwerking op mijn 
waarneming.
Deze zomer leek eeuwig te duren, want ja; het 
is nog niet voorbij en het mooie weer  komt 
terug. De pepernoten liggen weliswaar al in de 
winkels en de eerste enkellaarsjes zijn gekocht, 
maar: de zon is nog niet achter de wolken. En 
dat is natuurlijk hartstikke fijn.

Van aanhoudend slecht weer kan ik heel 
chagrijnig worden én blijven. Hoe anders is 
dat als iedere dag de zon uitbundig aanwezig 
is. Geen ochtendhumeur bijvoorbeeld. Het 
zonnetje schijnt immers!

Ik drink mijn koffie op mijn eigen terras, vergaap mij aan het langs fietsende schoon, schaars 
gekleed, op weg naar bos en strand. Zouden die mensen zich bewust zijn van de gevaren 
die ze die dag liepen op dat levensgevaarlijke fietspad ? Of tijdens het zwemmen in de altijd 
gevaarlijke zee en het verbranden door teveel UV stralen?
Welnee! Weliswaar iets van kleur verschoten keren ze allemaal, ongeschonden, langs 
datzelfde fietspad weer huiswaarts. Zorgeloos!
Toch komt daar een eind aan. De herfst nadert. De scholen beginnen weer en ook de politici 
worden weer actief. 

En binnenkort alweer de vijfentwingste editie van Limburg Foto, waarvoor je van 10 t.m. 14 
september via je club kunt inleveren, hetgeen je zeker moet doen met twee expositie’s in 
Venlo en Sittard.

En ik bekijk op dit moment de recente inzendingen van de foto van deze maand en kom 
tot de ontdekking dat het echt een zwoele, zinderende zomer was, getuige de zomerse 
taferelen op de ingezonden foto’s.
Een opmerkelijke foto blijft steeds weer mijn aandacht trekken, zij geeft op een bijzondere 
wijze gestalte aan die voorbije zinderende zomer, uit de diepe kloven in de aarde, die 
onstaan zijn door de enorme droogte vormen de bruin geworden stengels van deze 
gewassen, een prachtig schouwspel in de lange oneindige lijnen, waar de felle zon altijd 
weer door heen prikt.

Proficiat Lianne met deze zinderende foto. 

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

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-08%20augustus/index.html


4Afdelingsbulletin fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 8

album met de foto’s van de maand vanaf 2015

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 september 
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’
redactie@fotobondlimburg.nl

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/index.html
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Belangrijke datums deze maand

10 t/m vrijdag 14 september
inleveren voor Foto Limburg 2018

bij Huis voor de Kunsten Roermond

28 september 2018 19:30 uur
uitslag en opening Foto Limburg

in kunstencentrum Venlo
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Doe mee met de 25e editie van Limburg Foto!
Binnenkort vindt de jubileum-editie van Limburg Foto plaats. Een uitgelezen kans 
om het fotowerk van onze leden te tonen aan een breed publiek op onze Limburg 
Foto 2018-expositie in het Kunstencentrum Venlo en daarna in De Domeinen / de 
hal Zuyd Hogeschool Sittard. Het zou natuurlijk leuk zijn als jouw foto(‘s) daar ook 
bij hangen. Grijp je kans en stuur jouw beste foto’s in voor Limburg Foto 2018. Een 
driekoppige jury zal de ingezonden foto’s jureren en de 100 beste foto’s worden 
geselecteerd voor de expositie.

Alle leden van Fotobond Afdeling Limburg kunnen mee doen, er zijn geen kosten 
aan verbonden. Dus kom snel in actie en lever je foto’s via de fotoclub in.

Praktische informatie inzenden foto’s:
Deelname aan Limburg Foto 2018-25ste Editie is mogelijk door inzending van de 
foto's in passe-partout (maximaal 6 foto's per deelnemer) en het deelnameformulier, 
waarbij de inzender akkoord gaat met de in het reglement gestelde voorwaarden.

De foto's voor Limburg Foto 2018 dienen te worden ingezonden of afgegeven bij 
Huis voor de Kunsten (Ondernemersplein Limburg), Steegstraat 5 te Roermond in 
de periode:

maandag 10 september t/m vrijdag 14 september 2018

De digitale bestanden via WeTransfer insturen naar: LimburgFoto2018@fotobondlimburg.nl

Voor reglement en voorwaarden zie: www.fotobondlimburg.nl

mailto:LimburgFoto2018%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotobondlimburg.nl


7 Afdelingsbulletin fotobond Limburgs e p t e m b e r  2 0 1 8

Programma Limburg Foto 2018

 Vrijdag 28 september: 
Uitslag fotowedstrijd en opening expositie Limburg Foto.

Op vrijdagavond 28 september om 20 uur zijn alle leden van de Fotobond Limburg 
van harte uitgenodigd voor de uitslag van de fotowedstrijd en de feestelijke 
openening van de expositie in het Kunstencentrum Venlo. Aanmelden is niet nodig.
 
19.30-20 uur: Ontvangst.
20 uur:  Welkom, presentatie van alle ingezonden foto’s en toelichting op

  het juryrapport met de uitslag van de fotowedstrijd en 
 bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd.

21:30 uur:  Feestelijke opening van de expositie en daarna bezoeken van  
  de expositie onder het genot van een drankje en hapje.

Locatie: Kunstencentrum Venlo, Goltziusstraat 21, 5911 AS Venlo.

Let op: De fotos die niet zijn geselecteerd voor de expositie worden op 28 september 
door de club’s mee terug genomen.

Zaterdag 29 september t/m woensdag 24 oktober: 
Expositie Limburg Foto in Kunstencenrum Venlo.

De expositie is de bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 
uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het Kunstencentrum is gesloten van 
15 t/m 19 oktober.
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Programma Limburg Foto 2018
Vrijdag 26 oktober: Lezing door fotograaf Chris Keulen |

en opening van de expositie Limburg Foto in De Domeinen / hal Zuyd 
Hogeschool Sittard.

19.30-20 uur:  Ontvangst.
20 uur:   Lezing door Chris Keulen (geboren 1959 in Heerlen en  
   woonachtig in Maastricht). 
   Hij studeerde fotografie aan de Academie voor beeldende Kunsten in  
   Den Haag. Hij won in 2017 de zilveren camera met zijn indringende  
   serie foto’s over de liefde en zorg van een man voor zijn  
   dementerende vrouw. Ook viel hij twee keer in de prijzen bij de World  
   Press foto. Naast werk in opdracht werkt Chris Keulen aan  
   langerlopende projecten op het snijvlak van documentaire en  
   autonome fotografie.
21 uur:   Opening van de expositie en bezoeken van de expositie  
   onder het genot van een drankje en hapje.

Locatie: De Domijnen/ hal Zuyd Hogeschool, Ligne 3, 6131 MT Sittard.

De lezing van Chris Keulen is gratis toegankelijk, maar de capaciteit van de zaal is 
beperkt dus inschrijven is wel noodzakelijk. Wees er snel bij, want vol=vol!

Je kunt jezelf aanmelden via de onderstaande link:
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--limburg-foto-2018--
lezing-chris-keulen.html

Zaterdag 27 oktober t/m zondag 11 november: 
Expositie Limburg Foto in De Domijnen / hal Zuyd Hogeschool Sittard.

Geopend maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 22.00 uur, vrijdag en 
zaterdag van 08.00 tot 24.00 uur, zondag van 10.00 tot 23.30 uur. 
Op 11 november tot 18.00 uur.

Locatie: De Domijnen/ hal Zuyd Hogeschool, Ligne 3, 6131 MT Sittard.
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september 2018 -  
nog meer foto-exposities / -festivals
Carl de Keyzer in Museum Helmond nog t/m 23 september

In de Kunsthal Helmond zijn 90 grootformaat kleurenfoto’s te zien van de Belgische 
Magnumfotograaf Carl de Keyzer (1958), onder de titel Carl de Keyzer - DPR 
KOREA Grand Tour. Hij maakte de voorbije jaren (2015 en 2017) vier reizen naar 
Noord-Korea en bezocht gedurende 60 dagen meer dan 220 locaties in het meest 
geïsoleerde land ter wereld. De Keyzer is de eerste westerse fotograaf die zoveel 
locaties in het land van 25 miljoen inwoners bezocht. Weliswaar steeds begeleid 
door twee staatsgidsen en een chauffeur met minibus.

Carl de Keyzer is een meester in de observatie van onze medemens, in de meest 
uiteenlopende situaties. Hij weet hen zo te fotograferen dat we begrip en interesse 
tonen voor hun gevoelens, gedachten en gedragingen.  Na langere aanschouwing 
raken we zelfs vertrouwd met deze personages en hun omgeving.De Keyzer zoekt in 
zijn werk steevast naar de impact die macht heeft op het alledaagse leven. Zijn foto’s 
kenmerken zich door een dubbelgelaagdheid.  Je moet bij hem op de details letten. 
Ook enige ironie is hem niet vreemd. Dat kwam in Noord-Korea goed van pas, 
want van de 400 foto´s die hij aan de censuur voorlegde werden er -tot zijn eigen 
verbazing- slechts drie afgekeurd.

Iedere vrijdag om 11.00 uur en zondag om 14.30 uur kun je tijdens de looptijd van 
de fotografie expositie meelopen met een rondleiding. Zo verneem je meer over zijn 
foto’s over Noord-Korea. 
Op zondag 2 september leidt Carl de Keyzer bezoekers zelf rond door zijn 
fotoexpositie over Noord-Korea. Hij vertelt over zijn reis naar het meest geïsoleerde 
land ter wereld en hoe het is om onder soms lastige omstandigheden te fotograferen, 
steeds maar weer onder de verplichte begeleiding van Noord-Koreaanse gidsen.
Voor beide rondleidingen betaal je €2, dit is exclusief de toegang tot Kunsthal 
Helmond.
 
website:
https://www.museumhelmond.nl/tentoonstelling/carl-de-keyzer/

https://www.museumhelmond.nl/tentoonstelling/carl-de-keyzer/
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Unseen in Amsterdam van 22 t/m 24 september

Hedendaagse fotografie staat centraal tijdens Unseen op het Westergasterrein én 
elders in de stad. 
Dit Amsterdams fotofestival is uitgegroeid tot hét toonaangevende internationale 
evenement voor nieuwe fotografie. Naast het hart van het programma op het terrein 
van de Westergasfabriek waar onder andere de Unseen Photo Fair plaats vindt, 
is er ook een interactief on-site en stadsprogramma in diverse locaties. Meer dan 
300 opkomende en gevestigde kunstenaars presenteren dit weekend de meest 
baanbrekende ontwikkelingen in de fotografie.
Tijdens het festival zijn er talloze mogelijkheden om werk van nieuwe kunstenaars 
te kopen,is er een sprekersprogramma waar lezingen, discussies, etc. worden 
gehouden. Daarnaast zijn er nog de Book Market (vertoning en verkoop van 
fotografieboeken) en zijn er gedurende het weekend van Unseen Amsterdam 
nog verschillende on-site projects (buiten tenstoonstellingen, pop-up studio, etc.) 
buiten op het terrein van de Westergasfabriek. Daarnaast is er dit jaar een nieuw 
element genaamd CO-OP, dit is een apart atelier (in het transformatorhuis van de 
Westergasfabriek) waar dertien internationale collectieven hun werk zullen tonen en 
verkopen. 

Website
http://unseenamsterdam.com/

http://unseenamsterdam.com/
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BredaPhoto Festival | 5 sep - 21 okt 2018

Onder de titel TO INFINITY AND BEYOND onderzoekt de 8ste editie van 
BredaPhoto Festival in 2018 wat de impact is van de almaar voortrazende 
wetenschap. Brengt die louter vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora 
vol met nare verrassingen?
BredaPhoto toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand 
van dit internationaal relevant maatschappelijk thema.

Domeinen
To Infinity and Beyond is een titel die direct beelden oproept rondom het heelal en 
bijvoorbeeld ons sterrenstelsel. Bij ‘voortrazende wetenschap’ denk je waarschijnlijk 
aan robots en computers. Als je verder over het 2018-thema nadenkt, dan komt 
er een diversiteit aan associaties die veel breder is. Om de breedte van het thema 
te verkennen en om bezoekers daarin een guideline te geven heeft BredaPhoto 6 
domeinen gedefinieerd. Het werk van de exposerende fotografen wordt daaronder 
(losjes) geclusterd.  
De domeinen zijn:
• Cosmos
• Intelligence
• Biology
• Society
• God
• Image

BredaPhoto Festival vind je door de hele stad Breda. De buiten-exposities kan je 
gratis bekijken. Voor de binnen-exposities heb je een kaartje nodig.

Website
https://www.bredaphoto.nl/

https://www.bredaphoto.nl/
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HET DNA VAN 033 van 26 augustus tot 27 oktober 

033Fotostad 2018, Het DNA van 033 exposeert in en rondom Amersfoort - kort 
aangeduid als ‘de regio 033’ . 35 foto-exposities in Amersfoort - Bunschoten-
Spakenburg - Nijkerk - Leusden - Renswoude met als verbindend thema: Het DNA 
van 033.

Landschappelijk vormt deze regio een uniek gebied. Hier ontmoeten drie extremen 
van het Nederlandse landschap elkaar: de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de 
Eempolder. Het unieke van deze regio, het eigene van de drie landschappen, van 
de flora en fauna vormt de basis van het DNA van 033 tijdens 033Fotostad 2018.
?

De fotografen zijn dit jaar uitgedaagd om op eigen wijze iets van het karakter, het 
DNA van de regio 033 in beeld te brengen.

033Fotostad
• twee maanden lang
• ruim 100 fotografen
• van gerenommeerd tot aanstormend talent
• met werk van internationale toptalenten en lokale beroemdheden
• ambitieus en verrassend
• kwaliteit is het uitgangspunt!

Website:
https://www.033fotostad.com/

https://www.033fotostad.com/
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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.
 

september

- maandag 8 en 9 september
Fotokring Midden-Limburg exposeert tijdens de Open Monumentendagen in de Ursulakapel, 
Voogdijstraat 24 te Roermond.
Voor meer info klik hier.

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

- van 8 t/m 16 september
De Kick van de Klik 2018 van FotoKring Geleen in het Mariapark aan de Oude Markt 14K in 
Sittard.
Voor meer informatie over deze expositie klik hier.

- van 21 september t/m  2 november
Fotogroep InterLimburg exposeert in het Cultuurcentrum Achterolmen, van Eycklaan 72, 
3680 Maaseik. 
Voor openingstijden zie: www.achterolmen.be
Klik hier voor affiche met informatie.

- vrijdagavond 28 september
Opening Expositie & Uitslag wedstrijd Limburg Foto 2018.  
Klik hier voor meer info.

- 28 september t/m 24 oktober
Expositie Limburg Foto 2018 in Kunstencentrum Venlo.
Klik hier voor meer info.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fkml.nl/
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1045-de-kick-van-de-klik-2018-van-fk-geleen
http://www.achterolmen.be
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1051-fotogroep-interlimburg-weer-in-maaseik-te-bewonderen
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1050-doe-mee-met-de-25e-editie-van-limburg-foto
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1050-doe-mee-met-de-25e-editie-van-limburg-foto
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oktober

- 13-14 en 20-21 oktober
Fotogroep eXposure uit Venray exposeert deze 4 dagen van 14 tot 18 uur in ODEON, 
Hoenderstraat 10-12 in Venray.
De officiële opening is vrijdag 12 oktober om 19.30 in de ontvangstruimte van Restaurant 
BRL.
Voor meer info klik hier.

- vrijdagavond 26 oktober
Opening Expositie & Lezing Limburg Foto 2018 in De Domijnen Sittard. 
Klik hier voor meer info.

- 26 oktober t/m 11 november
 Expositie Limburg Foto 2018 in de Domijnen Sittard.
Klik hier voor meer info.

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. 
Voor meer info klik hier.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1044-exposure-exposeert-in-oktober
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1050-doe-mee-met-de-25e-editie-van-limburg-foto
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1050-doe-mee-met-de-25e-editie-van-limburg-foto
http://www.fotogroepf8roerdalen.nl/index.php/ct-menu-item-12
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de KicK van de KliK 2018.

Persbericht
Expositie Fotokring Geleen          

Fotokring Geleen exposeert van 8 september t/m 16 september in het Mariapark in Sittard,

De openingstijden zijn:
Zaterdag 8 september 2018:                  
Zondag 9 september 2018:                    
Dinsdag 11/9 t/m vrijdag 14/9:             
Zaterdag 15/9 en Zondag 16/9:            

44 
12 - 17 uur   Opening om 11 uur
11 - 17 uur
14 - 17 uur
11 - 17 uur

Er zal werkt te zien zijn van 21 leden.
 
Het weekend van 8 en 9 september is tevens Open Monumentendag 2018. 
Begin september 2018 vindt u op https://www.vvvsittard-geleen.nl/omd/ alle informatie over 
de Open Monumentendag Sittard-Geleen 2018! 
Tevens kunt u de informatieboekjes van voorgaande jaren downloaden.

Fotokring Geleen is, in samenwerking met de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born 
(http://www.historiesittard-geleen-born.nl/ ), al een aantal jaren bezig de monumenten in 
de gemeente te fotograferen. Ook van dit werk zal een selectie getoond worden. Het is de 
bedoeling dat de foto’s onderdeel worden van een monumentenboek.

Het Mariapark is gevestigd aan de Oude Markt 14K, 6131 EN Sittard.
Parkeren kan gemakkelijk in de parkeergarage onder Ligne of in de ODA parking.

Fotokring Geleen: 86 jaar jong
http://www.fotokring-geleen.nl/

https://www.vvvsittard-geleen.nl/omd/
http://www.historiesittard-geleen-born.nl/
http://www.fotokring-geleen.nl/
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fotogroep interlimburg 2018

http://www.achterolmen.be
mailto:laurens.leurs%40maaseik.be?subject=
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