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foto vAn de mAAnd juni 2019
Foto:   Frank van Eck 
lid van:  FG eXposure  
  Venray  
Thema:  Eenvoud 

Het lijkt zo eenvoudig, maar eenvoud is niet 
eenvoudig

Eenvoud is levende schoonheid....Eenvoud 
is onuitputtelijk....Eenvoud is de ultieme vorm 
van perfectie...

Eenvoud is de ultieme verfijning.......

Eenvoud is niet het kenmerk van de begin-
ner. Het is de duur bevochten stempel van de 
meester...

Sprekende citaten en wijsheden over het thema: eenvoud.

Een minimalistische opname wordt gekenmerkt door het ontbreken van overtollige elementen, 
het geeft een gevoel van orde en overzicht. Minimalisme gaat over rust, evenwicht en stilte. 
Minimalisme vraagt ook een flinke doses creativiteit. Het gebruik van niet ingevulde ruimte in 
de opname is namelijk een belangrijk onderdeel van deze vorm van fotograferen.

Door het aantal onderwerpen in je foto te beperken, kun je eenvoud in je foto creëren. Door 
dit te doen, kun je gemakkelijker al de aandacht naar je hoofdonderwerp toe laten gaan. Ook 
kun je een rustiger beeld creëren hierdoor. Door het aantal onderwerpen in je foto te beperken, 
wordt het minder ingewikkeld om duidelijk te maken wat het onderwerp is. Eenvoud kan voor 
kracht en rust zorgen in je foto’s. Wil je simpel eenvoud creëren in je foto’s? Ga dan eens 
dichter op je onderwerp staan. Hierdoor komt het groter in beeld, waardoor de ‘storende’ 
elementen in de achtergrond weg kunnen vallen. Ook onscherpte kun je gebruiken om een-
voud te creëren. Door de focus te leggen op het onderwerp door erop scherp te stellen, gaat 
automatisch de aandacht van de kijker daar naartoe. Door te spelen met scherptediepte kun je 
zelf bepalen hoe belangrijk de voor- of achtergrond is in je foto.

Liefst twintig “eenvoudige” foto’s ontving ik de afgelopen weken uit diverse invalshoeken, soms 
ingetogen maar ook sober en triest, enkele foto’s waren, voor mij tenminste, te eenvoudig, 
maar de keuze was voor mij dit keer zeer probleemloos, deze sprong er gelijk bovenuit, en-
kel spetterend groen en strepen grijs, met de perfecte invulling op de scheiding van de twee 
kleuren in een iets andere nuance groen uit het midden gezet. Bij deze winnende foto past 
perfect  het citaat: Eenvoud is de ultieme verfijning.......

Proficiat Frank met deze uiterst ultieme eenvoud........! 

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 juni 2019
De volgende foto van de maand april heeft het thema: straatfotografie.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 juni 
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
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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 .
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Euregionale Fotowedstrijd en -expositie 2019: Thuis/Heim(at)
WEDSTRIJDREGLEMENT (Nederland)

Organisatoren Deutscher Verband für Fotografie e.V. – Rheinland (Duitsland)
Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg)
Het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg)

Coördinatie Huis voor de Kunsten Limburg (Nederlands-Limburg)

Thema Het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 is: ‘Thuis/Heim(at)’. 
Het thema is veelzijdig. Er kunnen beelden worden ingezonden 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.
 
Alle genres zijn toegestaan.
 
De foto’s die worden ingezonden voor de fotowedstrijd moeten in het 
Duitse Rheinland of Belgisch- cq. Nederlands-Limburg zijn gemaakt. 
Desgevraagd moet de maker informatie over de plaats van opname 
kunnen verstrekken.
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Contact  
Nederlands  
Limburg

Huis voor de Kunsten Limburg
Patricia Peters (consulent film & fotografie)
ppeters@hklimburg.nl
+31 (0)475 399 278
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
Fotobond Afdeling Limburg
Frans Smets (secretaris)
secretaris@fotobondlimburg.nl
www.fotobondlimburg.nl

Doelgroep Inwoners van Rheinland (D) en Belgisch- en Nederlands-Limburg die in 
hun vrije tijd
fotograferen. Men hoeft geen lid te zijn van één van de drie fotobonden.
Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname.

Leeftijds- 
categorie

De wedstrijd is toegankelijk voor vrije tijds fotografen van alle leeftijden

Wedstrijd- 
categorieën

1. Individuele (losse) foto’s
2. Fotoseries
Aantal Fotoinzendingen

Aantal foto 
inzendingen

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 per 
deelnemer/fotograaf.

Kosten deelname Gratis

Inzendtermijn 15 mei t/m 24 juni 2019 (12.00 uur)
Inzenden foto’s Foto’s dienen digitaal aangeleverd te worden. Het is niet mogelijk om 

fotoprints in te zenden. Deelnemers kunnen hun foto’s uploaden naar de 
wedstrijdportal
http://euregio.dvf-rheinland.de
Voordat je foto’s kunt uploaden, moet je je eerst registreren. Registratie is 
noodzakelijk om later te kunnen achterhalen van wie de ingezonden foto’s 
zijn.

Benaming foto’s Iedere foto en serie dient voorzien te zijn van een titel. De titel van een 
foto of serie mag uit max. 25 karakters bestaan. Foto’s en series zonder 
titel dienen als zodanig te worden benoemd (‘zonder titel’).

Technische eisen Zowel individuele foto’s als series (tableaus) dienen in JPEG (*.jpg) 
te worden aangeleverd in beeldmodus sRGB. De korte zijde bedraagt 
minimaal 2400 Pixels.
De maximale bestandsgrootte bedraagt 5 MB (JPG-Compressie 
eventueel aanpassen). Foto’s die niet aan deze eisen voldoen, kunnen 
niet gejureerd worden.
Een fotoserie dient geüpload te worden als een tableau (1 bestand waar 
alle foto’s uit de serie op gerangschikt staan).



9 Afdelingsbulletin fotobond Limburgj u n i  2 0 1 9

Jury De jury bestaat uit drie leden, afkomstig uit België, Nederland en 
Duitsland. De juryleden worden door de organisatoren benoemd. De 
beslissing over de samenstelling van de expositie, de prijswinnende foto’s 
en het verstrekken van oorkondes valt onder de verantwoordelijkheid van 
de jury. Tegen het besluit van de
jury kan niet in beroep worden gegaan.

Fotoselectie
expositie

Er worden maximaal 60 foto’s (inclusief series) geselecteerd voor de foto 
expositie.
Foto’s (zowel individuele beelden als fotoseries) die door de jury worden
geselecteerd voor de exposite, worden door de organisatoren van de 
fotowedstrijd
afgedrukt. De foto’s uit een serie worden niet afzonderlijk afgedrukt, maar 
als
‘tableau’ gepresenteerd (1 print met daarop minimaal drie en maximaal 6 
foto’s).

Prijzen Naast deelname aan de expositie worden oorkondes en geldprijzen 
uitgereikt. De
prijswinnaars worden bepaald door de jury. Er worden drie prijzen 
uitgereikt in
twee categorieën:
Individuele foto’s
1ste prijs: € 100,- 
2de prijs: € 75,- 
3de prijs: € 50,- 

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

Rechten COPYRIGHT
De fotograaf garandeert dat hij/zij beschikt over het copyright van 
de ingezonden foto’s. De fotograaf garandeert, dat er (ongeacht het 
copyright) geen beperkingen zijn aan het publiceren van de foto’s. De 
fotograaf houdt rekening met het portretrecht en is zelf verantwoordelijk 
van het naleven van dit recht.
 
PORTRETRECHT
De organisatie kan juridisch gezien niet aansprakelijk worden gesteld 
voor het schenden van (portret)rechten aangaande de publicatie en het 
tentoonstellen van ingezonden foto’s.
 
AVG
De organisatoren van de Euregionale Fotowedstrijd handelen 
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
persoonsgegevens die de deelnemer invoert bij het uploaden van de 
foto’s worden louter gebruikt voor de fotowedstrijd 2019 en na afloop van 
het project verwijderd. Persoonsgegevens van deelnemende fotografen 
worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de Euregionale 
Fotowedstrijd 2019
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Publicatierecht Bij inzending van foto’s gaat de maker akkoord met de volgende 
bepalingen:
De prijswinnende foto’s van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 mogen 
door de organisatoren worden gebruikt voor communicatiedoeleinden, 
maar uitsluitend i.h.k.v. de Euregionale Fotowedstrijd en –expositie. Foto’s 
kunnen worden gepubliceerd op bijv. websites en sociale media van de 
organisatie of in de media (catalogi, tijdschriften en kranten). Voor dit 
gebruik draagt de inzender het publicatie-, gebruiks- en reproductierecht 
over aan de organisatoren van de Euregionale Fotowedstrijd en –
expositie. Hiervoor wordt geen vergoeding versterkt. De publicatie van 
foto’s gebeurt te allen tijde met vermelding van de naam van de fotograaf.

Voorwaarden Met de inzending van de foto’s gaat de deelnemer akkoord met de
wedstrijdvoorwaarden. 
 
Foto’s die uitsluitend door beeldbewerkingssoftware zijn gemaakt en die 
geen herkenbare fotografische inhoud hebben, worden uitgesloten van 
deelname.
 
Evenals foto’s die aanzetten tot haat, discriminatie en geweld.
Indien de richtlijnen niet worden nageleefd heeft de inzender geen 
aanspraak op jurering of acceptatie van zijn foto’s. Bij niet naleving van de 
richtlijnen kan ook nog na de jurering een diskwalificatie volgen.

Expodata De Euregionale foto-expositie is op de volgende drie locaties in de 
Euregio MaasRijn te zien. Onderstaande expositiedata kunnen nog 
wijzigen.
 
Limburgs Museum, Venlo (NL)
1 t/m 22 september 2019
(met officiële opening, prijsuitreiking en randprogramma op 1 september 
2019)
 
Städtisches Museum Schloss Rheydt, Mönchengladbach (DE)
13 oktober t/m 24 november 2019
 
Gemeenschapscentrum Tentakel, Zonhoven (BE)
1 december 2019 t/m januari 2020
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Op vrijdag 19 mei 2019 werd in Kunstruimte 7 tien 49 in Nuth onder grote 
belangstelling het 40 jarig jubileum van FotoF en de opening van een tentoonstelling 
feestelijk gevierd. Na een welkom en korte terugblik op de geschiedenis van FotoF 
door Jean Pierre Cremers, lid van het eerste uur, werd aandacht gegeven aan zijn 
nestor-schap. Mary van Rossenburg, voorzitster van de Fotobond Limburg verrichtte 
vervolgens de opening waarna op het buitenterrein de festiviteiten met een muzikaal 
optreden van de harmonie Sint Bavo werden voortgezet.
Op het buitenterrein werden negen foto’s van leden, op canvas formaat 2x3 meter, 
gepresenteerd. Een boeiende opstap naar de tentoonstelling in de Kunstruimte. Door 
de drukte in de Kunstruimte met een drankje en een hapje, was er gelegenheid om 
de historie van FotoF in beeld en geschrift en foto’s van oud leden te beleven, alsook 
een digitale presentatie te bekijken. Echter meer dan een globaal beeld van de 
expositie was niet mogelijk .
 

 
Om echt te kunnen genieten van het kwalitatief hoogstaande werk, is de schrijver op 
de zaterdag nogmaals “Nuth-waarts” gegaan.
De presentatie op het buitenterrein kreeg nu een duidelijke meerwaarde door het 
zonlicht. De straatfoto van Loek Groenendijk met de niet te missen Franse tekst was 
een mooie entree . De bejaarde mannen in een goed gekozen decor van Jo Frijns 
leverde een pakkend beeld op van ouderdom met gebreken. Voorts het dromerig 
beeld van leven van Jo van Aken, de scene rond de snoepwinkel van Jean Pierre 
Cremers en de molenaar van Chrit Habets .De strandopname van Peter Nijskens 

40- jaar fotof limburg. de opening
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liet in één beeld de veelzijdigheid van het strandleven zien ,de tegenlichtopname 
van het spinnenweb van Guido Verbruggen, de wantrouwige blik en pose van de 
man in het landschap van Theo Finger en, als slot van de rondgang, het meisje met 
haar spontane pose op het oorlogskerkhof in Margraten van Wim Kok, een beeld 
dat aangeeft wat ”in vredesnaam” betekent. Een boeiende verzameling beelden die 
uitnodigde om de expositie te bezoeken vanuit de boodschap van veelzijdigheid en 
beeldinhoud.
 

De expositie 
Als eerste de 9 foto’s in kleur van Peter Nijskens, met in elke foto een muzikant 
in een qua expressie goed gekozen actiemoment. Riet Collaris fotografeerde het 
prepareren en vlucht van een hete luchtballon, een verhaal dat in zijn weergave nog 
duidelijk niet af is. De straatfotografie in Luik van Theo Finger was boeiend. De zwart 
wit foto’s toonde dat hij in staat is “Het moment suprême” uitstekend te pakken, 
zowel in momenten als in poses. Guido Verbruggen koos strand en strandhotel 
buiten het seizoen als motief vanuit twee verschillende invalshoeken en weet de 
stilte goed in beeld te brengen. De serie van Jo van Aken die details van aangetast 
metaal als motief heeft is interessant door de opbouw, structuur en kleur; zijn urban-
foto’s van een verlaten ijzergieterij zijn sterk door de beeldkeuze en uitwerking. Jo 
Frijns toont een kleurrijke serie van een vulkanisch gebied .De beelden doen mij 
denken aan het kleurenspel gemaakt door micro-organismen in Yellowstone , zijn 
serie van een processie in de mist is sterk door de motiefkeuze en de sfeer. Wim 
Kok zoekt het in minimalisme .De 4 foto’s zijn geïnspireerd door een songtekst, 
prachtig van opbouw en lichtgebruik en 3 foto’s door de stilte en rust van de nacht. 
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De serie van Loek Groenendijk “wanhoop en inspiratie” bestaat uit 4 portretten van 
een vrouw met verschillende expressieve gelaatsuitdrukkingen is boeiend. Zijn 
reportage van het leven in een nonnen- convent geeft een indrukwekkend beeld van 
het kloosterleven.
 
Chrit  Habets brengt een reportageserie van 20 foto’s over het leven van een 
molenaar “Van gewas tot meel”. Een mooie serie waarin het werk van een molenaar 
goed in beeld wordt gebracht. Tenslotte het werk van Jean Pierre Cremers. Zijn serie 
over een museumbezoek vraagt voor een creatieve invulling door de beschouwer; 
de serie van 4 zelfportretten in zwart wit in een decor van een landschap is uiterst 
creatief. Het gelaat bedekt, de ogen vrij , die je priemend aankijken. Het beeld pakt 
je, laat je niet los.
Samengevat: een prachtige expositie van een prima niveau.
Proficiat! Wien van der Weijden
 
Voor meer foto’s van de jubileumviering en expo zie de website van FotoF.
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wedstrijdagenda komende maanden 2019

mei

Wo.15
Euregionale Fotowedstrijd | Start 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

De openbare bespreking van deze wedstrijd is op 7 juli in Rijen. 
 
Leden konden foto’s inzenden in de volgende genres:
• reisfotografie
• portret/model
• natuur
• politiek
• vrijetijdsbesteding
• open.

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.

Het programma van deze openbare bespreking is:
• 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. 

Terugkijken --> klik dan op onderstaande linken:

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

Voor de uitslag van de Limburgse fotobond-leden klik hier:
- uitslag 2018
- uitslag 2017
- uitslag 2016. 
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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
- 16 maart t/m 8 juni 2019 
Expositie:  I Believe, De wereld in een wijk in Centre Céramique Maastricht. 
Klik hier voor meer informatie. 

- 15 mei t/m 24 juni 2019 - 12:00 uur
Inzenden van foto’s voor de Euregionale Fotowedstrijd

- 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.
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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 ). - 
 
- 20 t/m 29 september 2019
Fotofestival Maastricht in het Sphinxkwartier en binnenstad zowel binnen als in de 
openbare ruimte.

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.

december
- 1 december 2019 t/m januari 2020
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Gemeenschapscentrum Tentakel, 
Zonhoven (België).
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fotofestivAls / exposities lAndelijk
 
World Press Photo Expo 2019 
Vanaf 13 april t/m 7 juli 

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



 

informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

fotobond afd. limburg


