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foto vAn de mAAnd mei 2019
Foto:   Peter Hilberts  
lid van:  AFT Tegelen  
Thema:  Vorm en Kleur 

Vormen en kleuren. Dat is alles wat 
je overhoudt als je al het herkenbare 
uit een foto weghaalt. De abstracte 
fotografie toont niet de werkelijkheid, 
maar geeft een inkijkje in de 
verbeelding van de fotograaf.

Het woord abstract komt van 
abstraheren, oftewel weglaten. Dat 
is precies wat je in de abstracte 
fotografie doet: je haalt zoveel 
mogelijk verwijzingen naar de 
werkelijkheid weg. Daarbij komt het aan op je eigen verbeeldingskracht. Een goed voorbeeld 
uit de schilderkunst is Mondriaan. Diens werk bestaat uit lijnen, vlakken en kleuren, meer niet.

Wil je enigszins gestructureerd te werk gaan, dan is een goede voorbereiding essentieel. Wil 
je buiten fotograferen, bedenk dan waar de interessante onderwerpen in kunnen zitten en hoe 
het licht daar valt op een bepaald tijdstip. In een studio kun je vrijer werken en heb je meer 
controle. Je hebt ook veel meer tijd om na te denken en te experimenteren met wat wel en wat 
niet werkt. De echte creatieveling gaat nog verder en bouwt zelf een installatie. Je kunt dan 
een hele eigen wereld maken, met of zonder verwijzingen naar de werkelijkheid.

Dit lijkt raar want het onderwerp is toch vaak onherkenbaar. Maar juist dan is het belangrijk 
om een compositie te kiezen. Waar leidt de lijn de kijker naartoe? Word je naar een punt toe 
getrokken of gaan de lijnen juist uit elkaar? Felle kleuren hebben een ander effect op de kijker 
dan rustige kleuren. Durf te experimenteren, zonder je oorspronkelijke doel uit het oog te 
verliezen.

Er waren weer volop experimenten in de ingezonden foto’s, met fraaie vormen en dito 
kleuren te aanschouwen, het was weer genieten.....zeker als je zoals ik van kleur houdt, maar 
uiteindelijk kan er maar een foto gekozen worden en daar spatten de kleuren er als het ware 
uit, een overvloed aan felle kleuren aan de bovenkant van deze foto, die ook nog in vele 
nuances varieren, en dan in schril kontrast aan de onderkant worden deze fantastische kleuren 
weer spiegelt, hetgeen een uiterst verassend beeld oplevert waar je naar blijft kijken en steeds 
weer andere, nieuwe dingen in ziet.

Proficiat Peter met deze uiterst verassende kleuren foto.

Klik hier voor alle foto’s van de maand van o.a. deze maand !

 
Jean Pierre Cremers.

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2019/FvdM2019-04%20april/index.html
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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: eenvoud.

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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Net even anders. Dat is de ondertitel van onze 
Fotoclub, Fotoclub De Sluiter. Opgericht door 
enkele enthousiaste hobbyfotografen. Eén van 
die enthousiastelingen was Jozz Schuren "oet 
Lin".

Vanmiddag bereikte ons het trieste bericht 
van zijn overlijden. Na een korte periode van 
ziek zijn sinds eind vorig jaar, met een korte 
tussentijdse opleving, overleed hij vandaag. Na 
alle trieste berichten niet geheel onverwacht, 
maar daarom niet minder zwaar.

Jozz hield van het leven. Zijn vrouw, zijn 
kinderen, familie, muziek, fotografie en een 
goeie whiskey gaven er kleur aan. Hij gaf 
vooral kleur aan onze fotoclub. Jarenlang als 
voorzitter, aanjager en stimulator, maar vooral 
als prettig eigenwijze mentor, criticaster en 
stimulator voor al diegenen die onder zijn 
hoede lid waren en zijn van de fotoclub. Bij zijn 
afscheid enkele jaren geleden werd hij dan 
ook benoemd tot erelid van onze Fotoclub. 
En hoewel hij het toen bestuurlijk iets rustiger 
kreeg, voelde hij het nog steeds als "zijn" 
fotoclub. Betrokkenheid met het wel en wee 
was er altijd en er zijn weinig leden die zo trouw 
onze clubavond bezochten.

Als onervaren fotograaf in de fotoclub was dat overigens wel eens lastig. "Die foto had 
je beter niet kunnen maken....", ik herinner me 't als de dag van gisteren. En hoewel zo'n 
opmerking wel eens pijn deed aan een fotografen-ego, wist je wanneer Jozz het zei....er wel 
een kern van waarheid in zat.

Jozz zocht in de fotografie ook de grenzen op, verkende nieuwe dingen. De verhalen over 
collegafotoclubs die het werk van De Sluiter niet begrepen, waren vermaard. Jaren later werd 
dat werk dan stiekem dunnetjes overgedaan.

Net even anders, symboliseert misschien nog wel het meest, hoe Jozz als fotograaf was. 
Eigenzinnig en vrijgevochten en vooral wars van allerlei fotografendogmatiek. En hoe 
eigenzinning Jozz ook soms kon zijn, hij bleef altijd een lieve, aimabele man, die kon 
ontroeren, je meeslepen in zijn verhalen over bezochte concerten, fantastische foto's en 
andere levenservaringen.

Jozz, daarboven of waar dan ook. Blijf ook daar, net even anders....

Wij, nu even niet. Wij rouwen om de leegte die je achterlaat als mens en fotograaf.

Veel sterkte voor Gerda, Carola, Jean en de rest van de familie.

net even anders, maar nu even niet.....

https://www.facebook.com/jean.schuren/videos/1964658486996082/


6Afdelingsbulletin fotobond Limburg m e i  2 0 1 9

Op de Algemene Ledenvergadering van de Fotobond is Frans Grommen benoemd 
tot erelid van de Fotobond vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van de 
Afdeling Limburg, voor zijn actieve rol in het bondsbestuur en ook nog in het 
dagelijks bestuur van de Fotobond. Proficiat Frans, en geheel verdiend!

frans grommen erelid van de fotobond 
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nog meer onderscheidingen
Nog meer onderscheidingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Fotobond: 

- Rob Boehle en Willem Hallbach behaalden het 2019 EFIAP / silver certificaat en 
- Leen Buijs  het 2019 AFIAP certificaat. 
- Geert Noij  nam zijn BMK onderscheiding in ontvangst.

Rob, Willem, Leen en Geert, proficiat met deze geweldige prestatie!

Voor een kijkje in de FIAP-galerij klik dan hier ! 

https://albums.fotobond.nl/FIAP-Gelauwerden/Onderscheidingen%202019/index.html
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In deze klasse zijn nu de volgende Limburgse leden opgenomen:

Geert Noij - Roermond | BMK 2019
Jan Janssen - Hegelsom | BMK 2017
Koen Verjans - Voerendaal | BMK 2017
Frans Smets - Venlo | BMK 2016
Joep Keij - Venlo | BMK 2015

Susan Leurs - Meers | BMK 2015
Tom v/d Bosch - Reuver | BMK 2002
Theo Kuipers - Venlo | BMK 1965

geert noij - door bmK-ballotage 
Bij de BMK ballotage van 9 maart 2019 is o.a.  Geert Noij (persoonlijk lid van onze 
afdeling) als nieuw lid geaccepteerd. 
 
Geert Noij vertelt over zijn interesse in de documentaire fotografie. Wie zijn serie heeft gezien, weet 
meteen dat verdrukten in de wereld kunnen rekenen op zijn empathie en engagement.

“Mijn serie gaat over de bijna één miljoen Rohingya-vluchtelingen in het zuiden van Bangladesh. Ze 
leven afgesloten van de buitenwereld. Het verhaal achter deze serie gaat over de onmogelijkheid 
om orde in de wereld te scheppen. Steeds opnieuw, elke keer weer oorlogen met als gevolg mensen 
die vluchten, etnische zuiveringen, genocide met vele dode§n en verminkingen, verkrachtingen, 
enz. Het houdt niet op als gevolg van macht, geld en religie. Ik ben begaan met het lot van de velen 
die onderdrukt worden en ik wil ze een stem geven door mijn fotografie. Maar ik ben niet zo naïef te 
denken dat mijn vijf dagen in deze kampen de oplossing brengt. Desondanks vind ik het van belang 
dat fotografen, als boodschappers, laten zien wat er in de wereld gaande is. Ik kon deze kampen 
meerdere keren met een gids bezoeken door medewerking van Imaret, een organisatie als Artsen zonder 
Grenzen.                                                                                             Bron:Inbeeld mei 2019

https://albums.fotobond.nl/LG-BMK/Acceptaties%202019/Geert%20Noij%20-%20BMK/index.html
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Dinsdag 30 april 2019 werden in de Velderie van Roermond de prijswinnaars en 
genomineerden voor Foto Nationaal 2019 bekend gemaakt.
Dit jaar waren er 63 inzendingen (60 leden van 20 fotoclubs en 3 persoonlijke leden).

De jury van deze '5 met samenhang' was:

uitslag “series 5 met samanhang 2019”

De 1e prijs,
gaat naar Renier Mertens, met zijn serie “rustplaats”.
De serie van Renier laat diverse elementen zien, de invloed van de mens is duidelijk 
aanwezig, maar de mens zelf die ontbreekt.
De kracht van deze serie is juist de samenhang tussen de beelden.
Ieder beeld doet er toe, de één niet meer dan de andere.
Daarnaast heeft de fotograaf  er voor gekozen ieder tafereel beschouwend te 
fotograferen.
Dit zorgt er voor dat de serie in zijn geheel rust uitstraalt.
De jury wilt de fotograaf vragen, deze serie te gebruiken ter inspiratie voor de 
volgende serie, zodat een eigen stijl kan ontstaan.
 
De 2e prijs,
gaat naar Lucie Scheurs, met haar serie “vader gaat op stap”.
Deze serie is verrassend, de aanwezigheid van vader is vooral voelbaar in die 
beelden, daar waar hij niet direct zichtbaar is.
Het lijkt zo eenvoudig, maar het is een kwaliteit van de fotograaf om iets voelbaar 
weer te geven door informatie achterwege te laten.
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Daar zijn dan ook de andere beelden weer voor nodig, om de onderlinge verbinding 
het verhaal compleet te maken.
Let wel op dat een herhaling bij een kleine serie van 5 beelden zijn kracht van het 
totaal kan verliezen.
 
De 3e prijs, 
gaat naar Jan Pieter Lotter Homan, met zijn serie “oogkunst”.
Van alle 62 inzendingen sprong deze serie ‘het meeste in het oog’.
Met name de enorme diversiteit tussen de beelden onderling, maakt dat elk beeld 
noodzakelijk is om het verhaal te vertellen.
De serie begint heel krachtig, heeft iets bizars en roept vragen op.
Het zijn dan ook de eerste 2 beelden die blijven hangen, wanneer je er naar kijkt, 
vergeet je ze niet meer.
Vanaf het derde beeld neemt de kracht van de serie echter wel af, maar maakt het 
verhaal wel duidelijk.
De samenhang is zeker aanwezig en ieder beeld geeft de nodige informatie.
De jury wilt de maker dan ook vragen om een vervolg te geven aan dit verhaal, 
waarbij de fotograaf zich vooral laat inspireren door de eerste 2 beelden.
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Naast de 3 winnaars werden nog 9 inzendingen genomineerd voor Foto Nationaal 
2019.
Hieronder de lijst van alle genomineerden:

Alle inzendingen inzien?
Klik dan hier !

Hier staan ook  de inzendingen vanaf 2015

http://5msh.fotobondlimburg.nl/2019%205msh/index.html
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Maandag 13 mei a.s. organiseert het Huis voor de Kunsten Limburg i.s.m. 
de Fotobond Limburg een coachingssessie in het kader van de Euregionale 
Fotowedstrijd 2019. Tijdens de bijeenkomst word je als vrijetijdsfotograaf gecoacht 
bij het uitwerken van een foto-idee en krijg je feedback op reeds gemaakte foto’s 
met het thema van 2019: HEIM (thuis).

Over de Euregionale Fotowedstrijd 2019
Fotografen kunnen voor de Euregionale Fotowedstrijd beelden inzenden van hun eigen 
leefomgeving of geboortegrond of die van een ander. De ander kan in dit verband ook een 
migrant of vluchteling zijn die een nieuw ‘thuis’ moet zien op te bouwen in een voor hem 
volstrekt onbekende omgeving. In discussies over migratie lijkt de nadruk vaak meer te 
liggen op de verschillen tussen culturen en bevolkingsgroepen en inburgeringsvraagstukken 
dan de overeenkomsten en de wijze waarop nieuwe burgers succesvol integreren en een 
nieuw thuis opbouwen. Fotografen worden uitgedaagd om ook vanuit deze invalshoek 
aan de slag te gaan met het thema ‘thuis’ en een (visuele) bijdrage te leveren aan de 
maatschappelijke discussie.

Coachingssessie
Wil je deelnemen aan de wedstrijd en tips krijgen over hoe je het thema van de 
fotowedstrijd kunt uitwerken? Of advies krijgen over het selecteren van één of meerdere 
foto’s voor de wedstrijd? Of hoe je jouw fotoserie of foto’s kunt aanscherpen? Meld je dan 
aan voor de coachingssessie. Fotografen en coaches Jorgen Polman, Henk de Jager (HJ 
Hunter) en Nico Bastens zullen de deelnemers die avond coachen. Henk en Nico coachen 
fotografen die documentair werk (willen) maken, Jorgen zal fotografen begeleiden die 
andere fotogenres beoefenen.

Inspiratie
Fotografen die inspiratie willen opdoen over de wijze waarop je het thema ‘HEIM’ van de 
Euregionale fotowedstrijd zou kunnen benaderen, wordt geadviseerd om voorafgaand aan 
de coachingssessie de expositie ‘I Believe / De wereld in een wijk’? in Centre Céramique 
in Maastricht te bezoeken. Henk en Nico zijn twee van de drie fotografen die het project 
uitvoerden, Jorgen is de curator van de expositie.

Deelnemen
Er kunnen maximaal 21 personen deelnemen aan de coachingssessie, dus wees er snel 
bij. Zowel beginnende als gevorderde vrijetijdsfotografen zijn welkom. Deelname is gratis! 
Aanmelden is verplicht en kan t/m 10 mei a.s. door een mail te sturen naar Patricia Peters, 
consulent film & fotografie bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via .
Kijk voor meer informatie over de Euregionale Fotowedstrijd en de coachingssessie op 
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd.

Coachingssessie Euregionale Fotowedstrijd
Maandag 13 mei 2019, 19.00 - 22.00 uur
Zalencentrum De Donderie, Donderbergweg 47-49, Roermond
 

coachingssessie euregionale fotowedstrijd 
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bespreKing inzendingen afdeling limburg bfw

Donderdag 9 mei 2019 komt bondsmentor Hans Brongers in Zalencentrum 
Hanenhof, Herenhof 2 in Geleen om 20:00 uur de ingezonden collecties BFW2019 
van de aanwezige Limburgse fotoclubs bespreken. 

Hieronder staat een link naar het fotoalbum van alle Limburgse inzendingen in 2019.  
Per fotogroep is er in de naam van de fotomap aangegeven hoeveel punten de 
betreffende club had voor zijn inzending.  
In elke map staan dan de 10 foto's van de betreffende club en per foto staat er 
onderaan een cijfer bestaande uit het clubnummer (4 cijfers), het volgorde-nummer 
(meestal 2 cijfers) en daarna een liggend streep met de score van de foto die dan op 
het scherm verschijnt. 

Klik hier voor het album BFW2019.
In dit album zijn ook de inzendingen van 2017 en 2018 nog eens terug te zien.

http://bfw.fotobondlimburg.nl/
http://bfw.fotobondlimburg.nl/
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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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wedstrijdagenda Komende maanden 2019

Mei 
Do.  9       20:00 uur 
Jurytoelichting Bondsfotowedstrijd 2019  | Hanenhof in Geleen.

Wo.15
Euregionale Fotowedstrijd | Start inzending.

Wo.15
Foto Individueel 2019 | Sluiting inzending.

Juni
Ma. 24 
Euregionale Fotowedstrijd | Sluiting inzending.

Juli
Ma.  1      
Foto Online 2019 #2 | Start inzending.

Zo.  7        10:30
Foto Individueel 2019 | Openbare bespreking in Rijen.

Augustus
Do.  15                
Foto Online 2019 #2 | Sluiting inzending.

September
Zo.  1       
Euregionale Fotowedstrijd | Opening in Limburgs Museum in Venlo. 
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foto individueel 2019

Deze wedstrijd is voor alle leden van de Fotobond en inzenden kan van 1 april t/m 
15 mei.
Ingezonden kan worden voor de genres:
• reisfotografie
• portret/model
• natuur
• politiek
• vrijetijdsbesteding
• open 
(max. 2 digitale beelden)

Geef bij inzending altijd aan voor welke categorie/genre de inzending is. 
De bestandsgrootte is zo groot mogelijk, maar de langste zijde niet groter dan 2000 
pixels. Lees even het reglement hierover op na!

De juryleden zijn: Ton Dirven, Bas Berkhout en Herman Schartman.
- Klik hier voor het wedstrijdreglement van Foto Indiviudeel (april 2019).
- Klik hier voor deelname / inzending.Klik hier voor deelname / inzending.

Openbare bespreking op 7 juli in Rijen. 
Het programma van die dag:
• De zaal gaat open om 10.00 uur en bespreking start om 10.30 uur. 
• De ontvangst is met koffie en thee 
• en het twaalfuurtje is om 12.00 uur 
• en daarna voortgang bespreking en uitreiking certificaten.

In 2019 zal er een expositie zijn van twee jaar Foto Individueel met een selectie van 
de inzendingen. 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de coördinator van Foto Individueel 
via fotoindividueel@fotobond.nl.

Klik hier voor een terugblik op de bronzen en zilveren stickers van 2018.

 

mailto:fotoindividueel%40fotobond.nl?subject=
https://albums.fotobond.nl/FI-2018/
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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.

mei
- 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.

- 2 t/m 30 mei 2019 
Expositie Kleur , Vorm en Licht met o.a. Jan van Soest in Abdij Rolduc , 
Heijendallaan 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.

- maandag 13 mei 2019
Coachingssessie Euregionale Fotowedstrijd.
Zalencentrum De Donderie, Donderbergweg 47-49, Roermond  van 19.00 - 22.00 
uur. Er is plaats voor maximaal 21 personen. Aanmelden bij Patrica Peters HvdK 
ppeters@hklimburg.nl. 

- 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.

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
mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1095-veertig-jaar-fotof-limburg
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juni
- 24 juli 
Sluiting inzending Euregionale Fotowedstrijd 2019

juli
- 1 juli 
Start inzending Foto-Online 2e editie 2019.
Sluiting inzending 15 augustus 2019.

- 7 juli 
Openbare bespreking Foto Individueel 2019. 

augustus
- 1 juli t/m 15 augustus 2019
Inzending Foto-Online 2e editie 2019.
Sluiting inzending 15 augustus 2019.

september
- 1 t/m 22 september 2019
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Limburgs Museum, Venlo (Nederland)
(met officiële opening, prijsuitreiking en randprogramma op 1 september 2019 ).

oKtober
- 1 oktober 
Start inzending Foto-Online 3e editie 2019.
Sluiting inzending 15 november 2019.

- 13 oktober t/m 24 november 2019
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Städtisches Museum Schloss Rheydt , 
Mönchengladbach (Duitsland).

november
- 1 oktober t/m 15 november 2019
Inzending Foto-Online 3e editie 2019.
Sluiting inzending 15 november 2019.
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fotofestivAls / exposities lAndelijk

Erwin Olaf
16 februari 2019 t/m 12 mei 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

december
- 1 december 2019 t/m januari 2020
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Gemeenschapscentrum Tentakel, 
Zonhoven (België).
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jubileum-expositie fotof limburg

Een fotoclub die 
afwijkt van de 
gemiddelde fotoclub 
of fotocollectief. Op 
de eerste plaats een 
vriendenclub. 
Maar met een 
gemeenschappelijke 
noemer, de fotografie. 
En daarin streven de 
leden kwaliteit na en 
zoeken ze de grenzen 
op. Menige prijs werd 
behaald zowel op 
regionaal, Nationaal 
als Internationaal 
nivo. 
De exposities van 
Fotof worden graag 
bezocht en zijn vaak 
spraakmakend.
Bij ons 25 jarig 
jubileum gingen we 
ondergronds met 
een unieke foto expo 
in de grotten van 
Valkenburg, maar 
langzaam maar zeker 
keren we nu bij ons 
40 jarig jubileum 
weer bovengronds 
met wederom een 
buitengewone 
tentoonstelling in 
kunstruimte 7:tien49 
Kamp 10 in Nuth, in 
de galerie zelf tonen we u ruim 70 van onze recente foto's in serie verband en buiten 
op de weide is er van ieder lid een foto op grootformaat 300x 200 te bewonderen.
De opening zal plaats vinden op vrijdag 17 mei a.s. om 19,30 uur
met muziek van de harmonie St. Bavo.
Tevens te bezoeken op 18+19 en 25+26 mei van 11-17 uur.

Klik hier voor FotoF animatie

https://www.facebook.com/theo.finger.31/videos/1352907241523902/
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i believe in Centre CerAmique



 

informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

fotobond afd. limburg


