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foto vAn de mAAnd April 2019
Foto:   Karin de Jonge  
lid van:  Fc Océ  
Thema:  Vasteloavend

Carnaval. Het feest van meedoen. Van 
aanstekelijke uitgelatenheid. Schateren van 
het lachen, ongegeneerd flauwekul maken, 
je weer voor even kind voelen, oude beken-
den zien, helemaal uit je dak gaan, je on-
derdompelen in de vrolijke mensenmassa’s 
buiten en binnen. Café’s binnen gaan waar 
je anders nooit komt, met wildvreemden de 
grootste lol hebben, met iedereen overal 
een praatje aanknopen. De zon die het 
licht weerkaatst van duizenden pailletten, 
de kakelbonte mengeling van kleuren, de 
vaandels en de vlaggen. Je als een vogel 
zo vrij voelen, de zalige zorgeloosheid, 
even nergens aan hoeven denken.

Het feest van beschouwen. Zelf toeschouwer zijn. Je verwonderen. Bewonderen. Relativeren, 
filosoferen, diepe en serieuze gesprekken hebben terwijl je een kanariekooi op je kop hebt 
staan. Een duivel die kust met een bisschop. Rangen en standen die wegvallen. De verlegene 
toont zich extravert, de poetshulp is koningin. Mannen worden vrouwen, vrouwen worden 
mannen. Ongestoord zijn wie of wat je maar wilt. Het belangrijke wordt onbelangrijk en ander-
som. De ontroering als je kijkt naar al die lachende gezichten, naar mensen die onbekommerd 
plezier hebben.

Het is een voorrecht. Elk jaar opnieuw, ook hier bij de foto van de maand weer tientallen kakel-
bonte, ontroerende foto’s van de onvoorstelbaar mooie zelfgemaakte creaties, de ingewikkelde 
en soms loodzware constructies die mensen al die dagen meesjouwen, maar ook de grappen 
en de grollen, straattheater op iedere hoek, spontaan met zijn allen touwtje springen in een 
steeg. Publiek wordt entertainer, de entertainer wordt publiek.

En dan sta ik weer voor een onbegonnen taak om hier de mooiste foto uit te kiezen....wat is 
mooi...? of is het ontroerend, betoverend....ik laat ze nogmaals de revue passeren en geniet 
wederom van de kleuren, de gedrevenheid en de onvervalste lol die in alle foto’s de overhand 
hebben, en uiteindelijk is het dan toch die spontane foto van Karin de Jonge van fc Oce die 
mijn voorkeur krijgt, vanwege de vaart en uitstraling en de zeer toepasselijke titel die Karin aan 
haar bekroonde foto mee gaf: Dreejspan Jocus Venlo oefent voor de Venloop....Een indrin-
gende foto, zonder de franje van slingers. confetti en hossende carnavals vierders, maar die 
daardoor juist de geportreteerden prominent en vol vaart in beeld brengt.

Proficiat Karin met deze indringende vasteloaves foto.

 Klik hier voor alle foto’s van de maand van o.a. deze maand !
 
Jean Pierre Cremers.
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Album met de foto’s vAn de mAAnd vAnAf 2015

foto vAn de mAAnd mei 2019
De volgende foto van de maand april heeft het thema: vorm en kleur.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 mei 
2019
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/FvdM2019/index.html
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thema van de euregionale fotowedstrijd 2019 
thuis / heim(At)

Vrijetijdsfotografen kunnen beelden inzenden 
die antwoord geven op de vraag: Wat maakt 
dat we ons ergens ‘thuis’ voelen? ‘Thuis’ is 
vaak verbonden aan iemands geboortegrond 
of ‘roots’, de plek waar iemand is opgegroeid. 
Het kan ook een plek zijn waar iemand 
graag komt, lange tijd heeft geleefd of altijd 
naar terug wil keren. Of een plek die iemand 
heeft gevormd tot de persoon die hij/zij nu is. 
Fotografen kunnen beelden inzenden over 
de omgeving/geboortegrond waar iemand 
is opgegroeid, lokale culturele tradities en 
gebruiken waar iemand zijn identiteit aan ontleent, familiegebeurtenissen en rituelen 
of het gezinsleven. Het thema raakt aan subthema’s als geborgenheid, culturele 
identiteit, gemeenschapszin en familiebanden. 

Het thema van de fotowedstrijd is ook gekozen, omdat het raakt aan de actuele, 
maatschappelijke discussie en beeldvorming over de gevolgen van migratie 
en het verlangen naar de eigen ‘roots’ en regionale identiteit. De afstand 
tussen bevolkingsgroepen neemt toe, er is (in de media en in de politiek) 
veel aandacht voor de ‘confrontatie’ met nieuwe burgers en andere culturen, 
inburgeringsvraagstukken etc. In discussies daarover lijkt de nadruk veel meer 
te liggen op de verschillen tussen culturen en bevolkingsgroepen i.p.v. de 
overeenkomsten en de wijze waarop nieuwe burgers succesvol integreren en een 
nieuw thuis opbouwen.

Fotowedstrijd
De foto's die worden ingezonden voor de fotowedstrijd moeten in het Duitse 
Rheinland of Belgisch-cq. Nederlands-Limburg zijn gemaakt.

De wedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen van alle leeftijden. Iedereen die 
woonachtig is in Rheinland (D) en Belgisch- of Nederlands-Limburg mag deelnemen. 
Deelname is gratis. Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname.

Er kunnen individuele (losse) foto's en series worden ingezonden. Per deelnemer 
mogen maximaal 6 individuele (losse) foto's of 2 series (bestaande uit minimaal 
3 en maximaal 6 foto's per serie) met een totaal van maximaal 6 foto's worden 
ingezonden.

Alle genres zijn toegestaan.
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Inzenden van foto's (alleen digitaal)
Foto's inzenden kan in de periode 15 mei t / m 24 juni 2019. 
Deelnemers kunnen hun foto's in de betreffende periode uploaden naar de 
wedstrijdportal http://euregio.dvf-rheinland.de .

Een jury, bestaande uit drie leden afkomstig uit België, Nederland en Duitsland, 
beoordeling alle inzendingen. 
Zij selecteren 60 foto's voor de Euregionale foto-expositie en bepalen de 
prijswinnaars.

Download hier het wedstrijdreglement.

Prijzen
Fotografen die deelnemen aan de fotowedstrijd kunnen prijzen winnen. Er worden 
zes prijzen uitgereikt:

Individuele foto's
1ste prijs: € 100, - 
2de prijs: € 75, - 
3de prijs: € 50, -

Serie
1ste prijs: € 100, - 
2de prijs: € 75, - 
3de prijs: € 50, -

Foto-expositie
De Euregionale foto expositie is op de volgende drie locaties in de Euregio Maas-
Rijn te zien (Let op! Onderstaande expositiedata kunnen nog wijzigen).

Limburgs Museum, Venlo (Nederland) 
1 t/m 22 september 2019 
( met officiële opening, prijsuitreiking en randprogramma op 1 september 2019 )

Städtisches Museum Schloss Rheydt , Mönchengladbach (Duitsland) 
13 oktober t/m 24 november 2019

Gemeenschapscentrum Tentakel, Zonhoven (België)
1 december 2019 t/m januari 2020

Klik hier voor terugblik op euregionale fotowedstrijd 2017 .

http://euregio.dvf-rheinland.de
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstrijd
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Noorderlicht 25ste Internationale Fotomanifestatie 2019
5 oktober - 1 december 2019

TAXED TO THE MAX is de titel van de 26ste editie van de Noorderlicht Internationale 
Fotomanifestatie. Die vindt plaats van 5 oktober tot en met 1 december 2019 in Groningen 
en onderzoekt de maatschappelijke spanningen die door internationale mega-corporaties 
worden gecreëerd met hun enorme accumulatie van kapitaal en invloed op de nationale en 
mondiale politiek. Hoe beïnvloedt de steeds perfectere verstrengeling van corporatisme, 
financieel kapitaal en modern overheidsbestuur het leven van gewone mensen?

website: Noorderlicht 2019

FotoFestival Naarden 2019 
25 mei t/m 30 juni 2019

‘Dutch Masters & Marvelous Misfits’ is het thema van de zestiende editie van het 
FotoFestival Naarden.
Curatoren zijn fotograaf Koos Breukel en fotohistoricus en auteur Hedy van Erp. Dutch 
Masters & Marvelous Misfits is gemaakt vanuit de wens het buitenbeentje te laten meetellen. 
De misfits die hier getoond worden zijn grotere meesters dan waar ze erkenning voor krijgen 
– het zijn briljante buitenbeentjes.

Dutch Masters & Marvelous Misfits is gemaakt vanuit de wens het buitenbeentje te laten 
meetellen. De misfits die hier getoond worden zijn grotere meesters dan waar ze erkenning 
voor krijgen – het zijn briljante buitenbeentjes.

website: Fotofestival Naarden 2019

Lowland Photo Festival 2019
7 en 8 december 2019

Dit internationale natuurfotografiefestival van de Lage Landen is dit jaar al aan zijn zesde 
editie toe en kroonde zichzelf in geen tijd tot dé ontmoetingsplaats voor wie houdt van natuur 
en fotografie! Tijdens het weekend van 7 en 8 december 2019 strijken opnieuw duizenden 
natuurfotografen neer in Kinepolis Antwerpen om er te genieten van het dagvullende 
lezingenprogramma van beroemde natuurfotografen uit binnen- en buitenland, van de 
prachtige exposities natuurfotografie met honderden werken én van de grootse natuur- en 
fotografiebeurs boordevol demo’s en workshops.

website: Lowland Photo 2019

Komende mAAnden nAAr een fotofestivAl ? 
dAt KAn ....

http://www.noorderlicht.com/nl/fotomanifestatie/noorderlicht-internationale-fotomanifestatie-2019/
https://www.fotofestivalnaarden.nl/
http://www.landschapvzw.be/lowland-photo-festival-2019
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FOTOFAIR 2019  
zaterdag 25 mei – zondag 26 mei.  
 
De 5ᵉ editie van dit geheel vernieuwd festival. 
Tijdens de Fotofair zullen er diverse masterclasses, workshops en lezingen plaatsvinden die 
allemaal gericht zijn op foto- en videografie.
Als je wilt kunt je op de Fotofair de hele dag fotograferen bij de vele demonstraties en 
fotomomenten. Het is dus aan te raden om je camera bij de hand te houden!
De Fotofair wordt zowel binnen in tenten als buiten in het bos gehouden en is toegankelijk 
voor alle fotografen. Zowel voor de amateur en de professional.
Met het educatieve karakter van het evenement wordt ervoor gezorgd, dat bezoekers aan 
het einde van de dag vol inspiratie naar huis keren.

De locatie van de Fotofair 2019 is verplaatst naar Beekse Bergen kruising Tilburgseweg/
Krommerstraat Hilvarenbeek (net achter het Safari Resort/safaripark) 
 
Website: Fotofair 2019 

World Press Photo Festival  
11 – 13 april 2019
 
Het jaarlijkse World Press Photo Festival vindt ook dit jaar weer plaats in de 
Westergasfabriek in Amsterdam. Er is een gevarieerd programma met workshops, meetups, 
presentaties en speciale gasten waaronder journalistieke fotografen. De World Press Photo 
Exhibition 2019 zal in De Nieuwe Kerk in première gaan tijdens het festival. Deze expositie 
laat de prijswinnaars van deze wedstrijd zijn. Hierna gaat de expositie op wereldtournee. 
Meer informatie vind je op de website van World Press Photo Festival.

website: World Press Festival 2019 

World Press Photo Expo 2019 
Vanaf 13 april t/m 7 juli
 
In de Nieuwe Kerk Amsterdam zijn de 150 bekroonde beelden en video’s te zien, met de 
winnende foto van het jaar.  Nu voor het eerst, het verhaal van het jaar. Ook zal er werk van 
twee Nederlandse fotografen te zien zijn, Jasper Doest met Flamingo Socks en Pieter ten 
Hoopen met zijn fotoverhaal ‘De migrantenkaravaan’. 
De tentoonstelling in De Nieuwe Kerk krijgt een geheel nieuw, museaal ontwerp. Een 
nieuw element is World Press Photo Originals, waar een selectie van originele, vaak 
gesigneerde foto’s uit het verleden van World Press Photo gepresenteerd wordt. Ook de 
rijke geschiedenis en impact van de stichting World Press Photo krijgen aandacht en bij 
Photo of the Day kan jij je eigen favoriete foto selecteren. De publieksfavoriet wordt iedere 
dag getoond.

Website:  Worldpress Photo Expo

http://.FOTOFAIR 2019 zaterdag 25 mei – zondag 26 mei. 5ᵉ Editie geheel vernieuwd, ons eerste lustrum.”Het is de foto beleving van de Benelux”Let op de locatie van de Fotofair 2019 is verplaatst, nu net achter het Safari Resort/safaripark Beekse Bergen kruising Tilburgseweg/Krommerstraat Hilvarenbeek.  Tijdens de Fotofair zullen er diverse masterclasses, workshops en lezingen plaatsvinden die allemaal gericht zijn op foto- en videografie.Als je wilt kunt je op de Fotofair de hele dag fotograferen bij de vele demonstraties en fotomomenten. Het is dus aan te raden om je camera bij de hand te houden!De Fotofair wordt zowel binnen in tenten als buiten in het bos gehouden en is toegankelijk voor alle fotografen. Zowel voor de amateur en de professional.Met het educatieve karakter van het evenement wordt ervoor gezorgd, dat bezoekers aan het einde van de dag vol inspiratie naar huis keren.Tijdens de Fotofair is er een prachtige Sony A3 MIII – 24-105 te winnen ter waarde van € 3.650,00 zie hier de informatie.FOTOFAIR 2019 zaterdag 25 mei – zondag 26 mei. 5ᵉ Editie geheel vernieuwd, ons eerste lustrum.”Het is de foto beleving van de Benelux”Let op de locatie van de Fotofair 2019 is verplaatst, nu net achter het Safari Resort/safaripark Beekse Bergen kruising Tilburgseweg/Krommerstraat Hilvarenbeek.  Tijdens de Fotofair zullen er diverse masterclasses, workshops en lezingen plaatsvinden die allemaal gericht zijn op foto- en videografie.https://fotofair.nl/Als je wilt kunt je op de Fotofair de hele dag fotograferen bij de vele demonstraties en fotomomenten. Het is dus aan te raden om je camera bij de hand te houden!De Fotofair wordt zowel binnen in tenten als buiten in het bos gehouden en is toegankelijk voor alle fotografen. Zowel voor de amateur en de professional.Met het educatieve karakter van het evenement wordt ervoor gezorgd, dat bezoekers aan het einde van de dag vol inspiratie naar huis keren.Tijdens de Fotofair is er een prachtige Sony A3 MIII – 24-105 te winnen ter waarde van € 3.650,00 zie hier de informatie.FOTOFAIR 2019 zaterdag 25 mei – zondag 26 mei. 5ᵉ Editie geheel vernieuwd, ons eerste lustrum.”Het is de foto beleving van de Benelux”Let op de locatie van de Fotofair 2019 is verplaatst, nu net achter het Safari Resort/safaripark Beekse Bergen kruising Tilburgseweg/Krommerstraat Hilvarenbeek.  Tijdens de Fotofair zullen er diverse masterclasses, workshops en lezingen plaatsvinden die allemaal gericht zijn op foto- en videografie.Als je wilt kunt je op de Fotofair de hele dag fotograferen bij de vele demonstraties en fotomomenten. Het is dus aan te raden om je camera bij de hand te houden!De Fotofair wordt zowel binnen in tenten als buiten in het bos gehouden en is toegankelijk voor alle fotografen. Zowel voor de amateur en de professional.Met het educatieve karakter van het evenement wordt ervoor gezorgd, dat bezoekers aan het einde van de dag vol inspiratie naar huis keren.Tijdens de Fotofair is er een prachtige Sony A3 MIII – 24-105 te winnen ter waarde van € 3.650,00 zie hier de informatie.
https://www.worldpressphoto.org/festival/35736
https://www.worldpressphoto.org/
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Unseen Photo festival Amsterdam 
20 – 22 september 2019

Unseen Photo festival Amsterdam, het hoofdevenement van Unseen, keert dit jaar voor 
de achtste keer terug. Tijdens dit evenement maak je kennis met alles wat nieuw is in de 
fotografiewereld. Van aanstormend talent dat hun werk laat zien tot discussies en debatten 
over de richting waarin fotografie evolueert. Ook dit jaar vindt het evenement plaats in de 
Westergasfabriek in Amsterdam. Het programma bestaat niet alleen uit een beurs waar 
verschillende galleries uit de hele wereld zich tentoonstellen, er is ook een ‘Living Room’ 
waar presentatie worden gehouden en een boekenmarkt waar ruim 60 uitgeverijen aan 
deelnemen.  
 
Website: Unseen Photo festival

Erwin Olaf - dubbelexpositie 
16 februari 2019 t/m 12 mei 2019

Gemeentemuseum Den Haag en Fotomuseum Den Haag brengen met een 
dubbeltentoonstelling een eerbetoon aan een van Nederlands beroemdste 
fotografen: Erwin Olaf (1959). De fotograaf, die afgelopen jaar nog veel lof oogstte 
met zijn portretten van de koninklijke familie, wordt dit jaar zestig. Een goed moment 
voor een groots overzicht. Het Fotomuseum zoomt in op Olafs liefde voor het 
ambacht en de transitie die hij doormaakte van analoog werkende fotojournalist naar 
digitale beeldmaker en verhalenverteller. 

Website: Gemeentemuseum Den Haag

http://unseenamsterdam.com/
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/erwin-olaf
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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.

April 

- 21 december 2018 t/m 2 juni 2019 
Expositie Boerenkracht in het Limburgs museum Venlo. Sociaal-documentair fo-
tograaf Annie van Gemert (Vught, 1958)  
Voor meer info klik hier. 

- 16 maart t/m 8 juni 2019 
Expositie:  I Believe, De wereld in een wijk in Centre Céramique Maastricht. 
Klik hier voor meer informatie.

- 29 maart t/m 26 april 2019
Henk Houben van fotokring Stein exposeert met SPHINX I  BEELD in het Gemeente 
huis van Beek.
Voor meer infomatie klik op deze link.

- 12, 13 en 14 april
Expositie FC Voerendaal in De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal.
Tijdens deze tweejarige expositie wordt ook ruimte gegeven aan een 5-tal Voerenda-
alse kunstenaars. Verder wordt ook de gemeenschap Voerendaal erbij te betrokken.
De opening is op vrijdag om 20.00 uur.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1093-boerenkracht-generaties-in-beweging
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1111-in-centre-ceramique-een-wereld-in-een-wijk
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1106-henk-houben-exposeert-in-beek
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1092-expositie-fc-voerendaal
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mei
- 2 t/m 30 mei
Expositie Kleur , Vorm en Licht met o.a. Jan van Soest in Abdij Rolduc , Heijendal-
laan 82 , Kerkrade.
Openstelling : iedere dag van 09.00 – 19.00 uur. 

- donderdag 9 mei 2019
Bespreking BFW 2019 door jurylid Hans Brongers.
Locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.

- 15 mei t/m 24 juni 201912:00 uur
Inzenden van foto’s voor de Euregionale Fotowedstrijd

- 17, 18,19, 25 en 26 mei
Expositie Fotof Limburg ‘40 jaar buitengewoon’.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.

fotofestivAls / exposities lAndelijK

Erwin Olaf
16 februari 2019 t/m 12 mei 2019 
 
World Press Photo Festival  
11 – 13 april 2019
 
World Press Photo Expo 2019 
Vanaf 13 april t/m 7 juli 

FOTOFAIR 2019  
zaterdag 25 mei – zondag 26 mei.  

FotoFestival Naarden 2019 
van 25 mei t/m 30 juni 2019

Unseen Photo festival Amsterdam 
20 – 22 september 2019

Noorderlicht 25ste Internationale Fotomanifestatie 2019
5 oktober - 1 december 2019
  
Lowland Photo Festival 2019
7 en 8 december 2019

https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1095-veertig-jaar-fotof-limburg
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i believe in Centre CerAmique
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fotobond afd. limburg


