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foto vAn de mAAnd juni 2019
Foto:   Pie Noten 
lid van:  FG eXposure  
  Venray  
Thema:  Straatfotografie 

Straatfotografie is een spannende vorm 
van fotografie. U kunt de foto’s vrijwel 
niet plannen, want mensen kunnen 
onverwacht reageren en op straat kan 
er van alles gebeuren. Toch zijn er een 
aantal manieren die de kans op een 
mooie foto vergroten.

Straatfotografie is in principe erg 
makkelijk. U gaat met een camera de 
stad in en alles wat u opvalt, zet u op de foto. Toch is er een groot verschil tussen alledaagse 
kiekjes en mooie straatfotografie. Heeft dit alleen te maken met geluk? Als er iets bijzonders 
gebeurt, is het natuurlijk makkelijker om leuke foto’s te maken. Deels waar, maar u kunt het 
geluk ook naar uw hand zetten.

Vanaf uw heup schieten is ook een manier om minder op te vallen tijdens het fotograferen. 
Veel mensen gaan ervan uit dat als u een camera niet aan uw oog hebt,  u geen foto maakt. 
Gebruik dit voordeel. Er zijn veel camera’s die een uitklapbaar scherm hebben, zodat u alsnog 
kunt zien wat u op de foto zet. Heeft de camera geen uitklapbaar scherm, dan blijft het een 
gok.  Gelukkig kunt u met digitale fotografie direct uw foto terugkijken, zodat u weet wat u hebt 
gemaakt.

Bij straatfotografie draait het om het vastleggen van alledaagse gebeurtenissen. Een lastige 
tak van fotografie, omdat je moet reageren op wat je ziet, een van de makkelijkste manieren 
is “de mooie muur wacht op voorbijganger” methode. Je loopt door de stad en ziet ergens een 
mooie muur of achtergrond, muur is hierbij een relatief begrip, kies in elk geval een “muur” die 
jouw aanspreekt, zonder storende elementen. Ga dan aan de andere kant van de straat staan 
en richt je camera op die muur en wacht tot de juiste personen in beeld komen, vervolgens is 
het een kwestie van wachten en maak meerdere foto’s, maar probeer het wel goed te timen.

Volgens mij heeft de winnaar van deze maand gebruik gemaakt van “de mooie muur wacht op 
voorbijganger” methode. Unieke fotomomenten zijn vluchtig. Voor u het weet is het moment 
alweer voorbij, maar  Pie Noten van FG eXposure Venray heeft zich goed geposisioneert voor 
deze opname en op het juiste moment afgedrukt waardoor de twee markante figuren op de 
juiste plaats in dit uiterst fraaie plaatje staan. Het zijn ook nog twee heel verschillende types, 
wat het beeld nog spannender maakt, maar qua kleur en uitdossing passen ze prima bij elkaar.

Proficiat Pie met deze uiterst fraaie straatfoto........!
 
Klik hier voor alle foto’s van de maand van o.a. deze maand !
 
Jean Pierre Cremers.

https://fotobondlimburg.nl/fvdm/FvdM2019/FvdM2019-06%20juni/index.html
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Album met de foto’s vAn de mAAnd vAnAf 2015

foto vAn de mAAnd juli 2019
De volgende foto van de maand september heeft het thema: zomer
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op  
24 augustus 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=
https://fotobondlimburg.nl/fvdm/index.html
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euregionale fotowedstrijd en -expositie 2019

Thema: Thuis/Heim(at)

1 september 2019
Officiële opening, prijsuitreiking en randprogramma.

Daarna is Euregionale foto-expositie 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
 
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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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. 
 

https://albums.fotobond.nl/FI-2018/
https://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/uitslag-foto-individueel-2018
https://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/uitslag-foto-individueel-2017
https://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/foto-individueel-2016
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wedstrijdagenda komende maanden 2019

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. 

foto online 2e editie 2019
Van 1 juli tot en met 15 augustus kan ingezonden worden voor Foto Online 2e editie 
2019.

Er is geen thema of genre aan verbonden.

Foto Online is bedoeld voor alle leden van de Fotobond, maar vooral de beginnende 
fotografen wil ik uitdagen om foto’s in te sturen. Ze mogen speciaal hiervoor gemaakt 
zijn maar als het wat oudere foto’s zijn is dat geen probleem.

Het is de bedoeling dat dit een laagdrempelige wedstrijd is waarbij je je kan 
vergelijken met andere leden. Graag zou ik alle inzendingen van commentaar 
voorzien maar dat  is tot nu nog niet mogelijk,

Rob ’s-Gravendijk
Coördinator Foto Online 

Voor meer informatie ga naar de informatiepagina’s wedstrijden van de Fotobond 

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
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foto nationaal
Foto Nationaal is een salon (expositie) van de Fotobond. U kunt alleen op 
uitnodiging inzenden voor deze expositie.

Heeft u vragen over deze salon? Stuur dan een email naar: fotonationaal@fotobond.
nl.

Salon Foto Nationaal 2019
Ook wordt er dit jaar weer een Salon Foto Nationaal gehouden. In de verschillende 
afdelingen worden of hebben er selectie-ronden plaatsgevonden. Begin mei zullen 
uitnodigingen verzonden worden om deel te nemen aan deze Salon.

De inzendingen verwachten wij in de periode 1 juli tot 15 augustus 2019. De 
selectiecommissie onder voorzitterschap van Oege Lam gaat op zaterdag 24 
augustus haar keuze maken.  
 
Op 28 september opent de expositie in de Icoon te Amersfoort.

Wat blijft gelijk en wat gaat anders bij Foto Nationaal 2019
Nieuw:  De jury-award

Wat blijft gelijk aan vorige jaren:
• het inzenden van de prints op papier met als minimale afmeting 20 bij 20 en 

maximaal 20 bij 30 (A4-tje)
• mag in zwart/wit of in kleur zijn
• de keuze van het onderwerp van de serie 5 met samenhang staat vrij
• inzendperiode 1 juli – 15 augustus
• een toelichting op de serie van ongeveer 5 regels mag worden meegezonden
• digitale bestanden worden via wetransfer ingezonden tijdens de inzendperiode
• begin mei worden de uitnodigingsbrieven verzonden aan de deelnemers
• bestandsnamen van de foto’s moeten voldoen aan de voorwaarden zoals 

beschreven in de uitnodigingsbrief.

En wat gaat er veranderen?
• mogelijkheid om de expositie met de geselecteerde series te bezoeken zal 

worden verruimd
• de namen van de juryleden zullen tijdig worden gepubliceerd
• de 3 juryleden en de voorzitter van de commissie krijgen ieder de mogelijkheid 

om een serie te selecteren voor de jury-award. Op deze manier kan een jury-lid 
een serie die hem/haar aanspreekt bijzonder waarderen.
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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.

juli

- 25 juni t/m 31 juli
Expositie van Wim Falkenberg & Wim Fleuren bij Foto Gery in Heerlen  met als titel 
Festivals in India. 
Klik hier voor het affiche.

- 30 juni t/m 22 september 
De overzichtstentoonstelling van fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) met eenmalig 
een extra sectie specifiek over Limburg in het Limburgs Museum in Venlo.
Klik hier voor meer info op de website van het Limburgs Museum in Venlo.

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

- 7 juli 
Openbare bespreking Foto Individueel 2019 in Rijen. 

Augustus
- 1 juli t/m 15 augustus 2019
Sluiting inzending 15 augustus 2019.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1135-expo-bij-foto-gery-van-falkenberg-fleuren
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/tentoonstelling/cas-oorthuys/
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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.

- 27 t/m 29 september 2019
Expostie van FK Echt in het cultuurhuis aan de Plats in Echt.
Opening is 27/9.
Voor meer informatie klik hier.

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
Sluiting inzending 15 november 2019.

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

 

http://www.fotokring-echt.nl/exposities/
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fotofestivAls / exposities lAndelijk

Cas Oorthuys in het Limburgs Museum
van 30 juni tot en met 22 september 2019

De overzichtstentoonstelling van fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) met eenmalig 
een extra sectie specifiek over Limburg.
website: Cas Oorthuys

World Press Photo Expo 2019 
Vanaf 13 april t/m 7 juli

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
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