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foto vAn de mAAnd september 2019
Foto:   Theo Zelen 
lid van:  Persoonlijk lid 
Thema:  Zomer 

Wat een zomer hebben we 
gehad; heel Nederland heeft 
bijna 3 maanden zonder zorgen 
buiten geleefd en genoten. Er 
werden weer de nodige records 
gebroken en we maken ons op 
voor ongetwijfeld een najaar met 
neerslagrecords.

De eerste hittegolf vond plaats 
van 22 juni tot en met 1 juli. In 
Arcen duurde de hittegolf in totaal tien dagen. Ook de meetstations Volkel, Eindhoven, Ell en 
Maastricht hadden een hittegolf.

Eind juli hadden we een officiële hittegolf in De Bilt. Van 22 tot en met 27 juli was in het oosten 
zelfs sprake van een superhittegolf. In Twente en in Hoogeveen duurde de superhittegolf nog 
een dag langer. Zelfs op de Wadden was voor het eerst sinds de metingen begonnen sprake 
van een hittegolf. Tijdens deze periode werd de hoogste temperatuur ooit genoteerd. Op 25 juli 
werd het in Gilze-Rijen 40,7 graden.

Zulke hoge temperaturen worden niet meer verwacht, maar deze bijzondere zomer laat nog 
wel flink zijn tanden zien.

De lakens kunnen voor de ramen weg en gordijnen en ramen kunnen weer open. De hitte 
wordt komende week uit de huizen verdreven. Nederland haalt opgelucht adem nu op de 
meeste plekken de temperatuur weer normale waarden aanneemt.

Wanneer de zinderende zon het asfalt doet smelten, tijdens deze laatste augustus dagen, is er 
geen betere plek om te schuilen dan achter de computer, waar ik vol aandacht de ingestuurde 
zomer foto’s bewonder, hele fraaie zomerse beelden passeren de revue, grappige en ook 
ontroerende plaatjes, waarop deze hete zomer in beeld gebracht wordt, maar uiteindelijk is 
het toch die ene foto die steeds weer blijft hangen en je aandacht vraagt en dat is die ultieme 
briljante zomerfoto van Theo Zelen, gefotografeerd door een bonte zee van bloemen op de 
voorgrond, die een indrukwekkende inleiding is naar de kleurrijke vogels links en de man onder 
de paarse parasol, allemaal perfect passend bij dit zomers tafereel, de donkere achtergrond  
benadrukt de sprankelende kleuren in dit zomerse tafereel.

Proficiat Theo met deze sprankelende zomerse foto.

Klik hier voor alle inzendingen in augustus 2019.  
 
Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’

http://Klik hier voor alle inzendingen
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foto vAn de mAAnd oktober 2019

De volgende foto van de maand oktober heeft het thema: lijnen en vormen.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 
september 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 2019

Vrijetijdsfotografen uit Euregio Maas-Rijn brengen thema ‘HEIM’ op uiteenlopende 
wijzen in beeld

De Duitse vrijetijdsfotografen Doris Nsiff en Karl-Josef Gramann zijn de winnaars van 
de Euregionale Fotowedstrijd 2019. Dit werd bekendgemaakt tijdens de opening van 
de bijbehorende expositie in het Limburgs Museum te Venlo op zondag 1 september 
jl. Het thema van deze editie was ‘HEIM’, wat zowel in het Duits als in het Limburgs 
dialect ‘thuis’ betekent. Van de 254 foto’s voor de wedstrijd ingezonden foto’s 
werden er 51 geselecteerd voor de expositie en vielen drie individuele foto’s en drie 
fotoseries in de prijzen.

Heimat  
– Karl-Joseff Gramann 

Restaurator in Windeck  
– Doris Nsiff
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Gramann kreeg de eerste prijs voor een serie die een nieuw ‘thuis’ voor oude mensen in 
beeld brengt, namelijk een verzorgingstehuis. De jury: “Alle technische aspecten voor een 
goede serie zitten erin: een interactie, een close-up, het portret en een handeling. Samen 
vertellen ze een mooi verhaal.” Nsiff won met een foto van een oude ambachtsman in zijn 
werkplaats in het plaatsje Windeck. “De foto straalt rust uit en je blijft kijken naar de details 
in het beeld. De ambachtelijke sfeer komt goed tot uiting in dit mooie omgevingsportret”, 
aldus de jury. De eerste prijswinnaars kregen ieder 100 euro. 

Tweede en derde prijs
De tweede prijs (75 euro) van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 was voor Norbert Liebertz 
zijn foto van een straatmuzikant (‘Another day in paradise’) en voor Jack Versprille met zijn 
zwart-wit serie ‘Thuis… alleen’ van een weduwe op leeftijd. 
De derde prijs (50 euro) was voor Wolfgang Röser’s ‘In der Metzgerei’, een portret van 
een Turkse slager, en voor de serie ‘Thuis in achtertuin’ waarvoor fotograaf Harrie Houben 
tuinen van verschillende huishoudens op originele wijze heeft vastgelegd.

Jury
De jury van deze editie van de Euregionale Fotowedstrijd bestond uit Brendan van den 
Beuken (fotograaf en tevens docent bij de Academie voor Beeldcreatie), Norbert Heil 
(fotograaf en tevens organisator van de German International Photocup) en Torsten Philip 
(fotograaf).   

Organisatie
De Euregionale Fotowedstrijd belicht telkens een ander actueel maatschappelijk 
thema en wordt tweejaarlijks georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg, 
de Fotobond Afdeling Limburg, het Deutscher Verband für Fotografie – Rheinland en 
het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw. De editie van 2019 vindt plaats in nauwe 
samenwerking met het Limburgs Museum, het Städtisches Museum Schloss Rheydt en 
Gemeenschapscentrum Tentakel en wordt mede mogelijk gemaakt door de Euregio Maas-
Rijn. 

Expositie ‘HEIM’
De foto’s in de expositie van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 geven niet alleen een 
inkijkje in de thuissituatie van mensen uit de Euregio Maas-Rijn, ook zijn kenmerkende 
landschappen, lokale tradities en volksfeesten vastgelegd. Daarnaast bevat de expositie 
foto’s van ‘ontheemden’ en migranten die in deze regio een nieuw thuis opbouwen en 
ingeburgerd zijn. Ook hebben enkele fotografen hun zorgen over de aarde als onze 
thuisbasis in beeld gevangen. 

De expositie is van 
- 1 t/m 22 september 2019 in het Limburgs Museum in Venlo te zien en daarna van 
- 13 oktober t/m 24 november 2019 in het Städtisches Museum Schloss Rheydt in 
Mönchengladbach (D) en van 
- 13 december 2019 t/m 12 januari 2020 in Gemeenschapscentrum Tentakel in 
Zonhoven (B). 
In Venlo betalen de bezoekers de reguliere entreeprijs van het Limburgs Museum en in 
Mönchengladbach en Zonhoven is de expositie gratis toegankelijk. 
Kijk voor actuele openingstijden op de websites van de betreffende expositielocaties.  
 
De Euregionale Fotowedstrijd en -expositie is een initiatief van de Fotobond Limburg, Deutscher Verband für Fotografie, 
Verbond van Limburgse Fotokringen en het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt georganiseerd i.s.m. Städtisches Museum 
Schloss Rheydt in Mönchengladbach en het Limburgs Museum in Venlo. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Euregio Maas-Rijn.
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2de prijs ‘individueel’ / Norbert Liebertz – ‘Another day in paradise’

3de prijs ‘individueel’ / Wolfgang Röser – ‘ In der Metzgerei’
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2de prijs ‘series’  /  Jack Versprille – ‘Thuis… alleen’

3de prijs ‘series’ / Harrie Houben – ‘Thuis in achtertuin’
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exposanten euregionale 2019
 

   Euregionale Fotowedstrijd en -expositie 2019 
   Overzicht exposanten 
 

 

 

          

Naam Fotograaf  Serie/Individueel Titel foto/serie 
Dr. Doris Nsiff Individueel (1ste prijs) Restaurator in Windeck 
Karl-Josef Gramann  Serie (1ste prijs) Heimat 
Norbert Liebertz  Individueel (2de prijs) Another day in paradise 
Jack Versprille  Serie (2de prijs) Thuis… alleen 
Wolfgang Röser  Individueel (3de prijs) In der Metzgerei 
Harrie Houben  Serie (3de prijs) Thuis in achtertuin  
Dieter Lowski  Individueel  Am Rheinufer Düsseldorf 
Dieter Vollmer Individueel Freundinnen 
Dieter Vollmer Individueel Rückzugsort 
Dr. Doris Nsiff  Individueel Für unsere Heimat 
Dr. Doris Nsiff  Individueel Im Veedel 
Frans Grommen  Individueel Jong geleerd 
Frans Grommen  Serie  Heiligdomsvaart 
Harald Formhals  Individueel Luisa 
Harald Formhals Individueel Olpe  
Jan Nabuurs  Individueel Bruiloftsfeest  
Jan Nabuurs  Individueel At home 
Jan Nabuurs Individueel Wennen aan een nieuw thuis 
Joachim Schüler Individueel Der Straßenmusikant – Musik ist seine Leidenschaft 
Joachim Schüler Individueel Karneval in Köln – ein Traditionschor 
Karine van der Werf  Individueel Oamischli am Wurm 
Klaus Massy Individueel Breakdance  
Klaus Massy Individueel Mission 
Klaus Schwinges Individueel Die Prinzessin  
Klaus Schwinges Individueel Nachwuchs 
Klaus Schwinges Individueel Tiger & Turtle 
Léon Stroucken  Individueel Geen titel 
Manfred Offermann  Individueel Angeln am Morgen  
Marc van Ingen  Serie  Adiee Neubourg  
Marleen Wijnen  Serie  De negentigers thuis  
Michael Landwehrjohann Individueel  Kasndra & Dennis  
Norbert Liebertz Individueel Nord-Süd-Fahrt 
Norbert Liebertz Individueel Window talk 
Rainer Busch  Individueel Rheinisches Dreigestirn 
Rainer Busch Individueel Vor dem Training  
Reinhard Brocker  Individueel Altweiber  
Reinhard Brocker Individueel Der Maibaum 
Reinhard Brocker Individueel Mein Halt  
Susan Leurs  Individueel Jan-Karel 
Susan Leurs Individueel Sem  
Susanne Terhoeven  Individueel Alaaf 
Susanne Terhoeven Individueel Düsselliebe 
Susanne Terhoeven Individueel Goldenes Rheinufer 
Thomas Langhans Individueel Endstation 
Thomas Langhans Individueel Der Steiger kommt 
Udo Theuer Individueel Heimat  
Uwe Flöck  Individueel Schach 
Uwe Flöck Individueel Schmiede 2 
Wolfgang Röser  Individueel Ein Spielchen am Nachmittag 
Wolfram Römer  Individueel Freundschaft 
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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)
13 december 2019 t/m12 januari 2020
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uitslag foto individueel 2019
3 x Goud +3 x Zilver + 6 x Brons voor limburgse deelnemers
Dit maal een zeer goede Limburgse oogst aan stickers in Foto Indiviudeel 2019. 
 
Twee leden hebben zelfs twee stickers: Susan Leurs (2 x goud) en Lianne Peters (1 x 
goud en 1 x brons).

Hieronder een overzicht en de foto’s

Lidnr Naam Fotogroep Titel Punten Score Sticker
1766021 Susan Leurs FG Tegenlicht Amber 28 93 Goud
1714049 Lianne Peters FK Echt That’s 

mine...
27 90 Goud

1766021 Susan Leurs FG Tegenlicht Leo 27 90 Goud
1711054 Ruud Mooi FC Venlo abuse 25 83 Zilver
1761041 Gerti Petersen FG F8 taxis 25 83 Zilver
1782008 Paul Gadet Fotografen Kollektief  

Reflex
Noord 
Korea

25 83 Zilver

1702065 Marianne 
Verboom-Deliège

AFV Het Motief zonder titel 24 80 Brons

1711053 Jeu Velmans FC Veno Wachten 24 80 Brons
1710068 Koos Koolen FG Weert gelijkenis 23 77 Brons
1778016 Marc Wienbroker FC Vossenvuur De 

keukentafel
23 77 Brons

1782017 Lianne Peters Fotografen Kollektief Reflex OMG... 23 77 Brons
3001876 Theo Zelen Persoonlijk lid Spiegeling 23 77 Brons

Deze gegevens zijn gehaald uit de tabel met alle uitslagen van Foto Individueel 2019.

Goud - Susan Leurs 
FG Tegenlicht

Goud - Susan Leurs 
FG Tegenlicht
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Goud - Lianne Peter - FK Echt

Zilver - Paul Gadet                                  
Fotografen Kollektief Reflex         

Zilver - Gerti Petersen   
FG F8                                         
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Brons - Marianne Verboom-Deliège -  
AFV Het Motief

Brons - Jeu Velmans - FC Venlo 

Zilver  - Ruud Mooi - FC Venlo Brons - Lianne Peters - 
Fotografen Kollektief Reflex

Brons - Koos Koolen - FG Weert    Brons - Theo Zelen -Persoonlijk lid

Brons - Marc Wienbroker - FC Vossenvuur
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De Fotobond organiseert dit jaar in Amersfoort en Delft een Salon Foto Nationaal.
Hier worden de foto's van de drie grote nationale wedstrijden tentoongesteld: Foto 
Nationaal 2019, Foto Individueel 2018 en 2019 en de Bondsfotowedstrijd 2019. 
Totaal zullen er ongeveer 120 foto's worden getoond. 

Op zaterdagmiddag 28 september om 13.00 uur wordt in Amersfoort in het Icoon, 
Leeghwater 3 de eerste expositie geopend.
Het gebouw Icoon is te lopen binnen 5 minuten vanaf het NS-station Amerfoort-
Vathorst. Komt u met de auto? Vermoedelijk is er ruimte op het parkeerterrein van de 
ALDI, daarna 2 minuten lopen.
De expositie blijft ca. 2 weken te zien in Amersfoort. Daarna  gaan deze foto's naar 
Delft.

De opening van de tweede expositie is in Delft is op zaterdag 26 oktober in het 
Huis der Gemeente. Daar zijn de foto's zeker nog zes weken te bewonderen tijdens 
kantooruren. Het Huis der Gemeente zich bevindt in het station Delft Centraal!  

Voor meer informatie kijk dan op de website van de Fotobond NL.
- Expositie Amersfoort
- Expositie Delft.

salon foto nationaal 2019

GOUD  -  
Nico Beckers - 

FG Maastricht - 
28 punten - 



18Afdelingsbulletin fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 9

Nederland is een fotografiemuseum rijker. 
Op 26 september 2019 opent Museum aan het Vrijthof in Maastricht officieel 
haar deuren als nieuw fotografiemuseum. Voor de eerste tentoonstelling heeft de 
wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson de primeur. Met 'Homage to Humanity' 
presenteert het monumentale museum een omvangrijke en kleurrijke selectie 
portretten van inheemse volkeren die dreigen te verdwijnen door voortschrijdende 
technologie en globalisering.

Het museum wil twee keer per jaar een grote naam uit de fotografiewereld 
presenteren met een attractief omlijstingsprogramma. Daarbij zullen de social 
media platforms Instagram en Facebook een prominente rol spelen. De rode draad 
van de tentoonstellingen is de maatschappelijke relevantie. De foto’s moeten een 
boodschap met zeggingskracht hebben.   

De eerste expostie is  
van 26 september 2019 – 15 maart 2020
 
Jimmy Nelson 
'Homage to Humanity'

Voor de volledige informatie zie: www.museumaanhetvrijthof.nl

Bron: website Museum aan het Vrijthof

museum aan het vrijthof  
transformeert tot fotografiemuseum

http://www.museumaanhetvrijthof.nl
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Donderdag 
12 september 2019 

20:00 uur

Lezing Documentaire 
Fotografie

[*]    Tips hoe zelf aan de slag te gaan. 
[*]    Véél fotowerk als voorbeelden. 
[*]    Hoe komt het verhaal over? 
[*]    Fotograferen vanuit het gevoel én het hoofd. 

Wie geeft lezing:      Bondsmentor Jan Nabuurs
Waar:     Zalencentrum Hanenhof, | Herenhof 2 te Geleen
     https://www.hanenhof.nl/contact.html
Programma: 
Drie leden van de Fotojournalistiekgroep zijn door de Fotobond benaderd om het 
genre Documentaire Fotografie te stimuleren: Jan Nabuurs, Cees Mutsaerts en 
Armando Jongejan. Jan Nabuurs geeft een lezing in het kader van deze cyclus: 

•  Kenmerken en geschiedenis Documentaire Fotografie. 
•  Onderwerp en visie in beeld, tips om zelf aan de slag te gaan. 
•  Niet persé mensen in beeld… 
•  Het verhaal dat je wil vertellen, hoe komt het over. 
•  Hoe pak je het aan en wat is daarvoor nodig. 
•  Maak gebruik van de persoonlijke benadering. 
•  En nog veel meer… 

Aanmelding:  
vóór 9 september per mail mét vermelding naam en lidnummer bij secretaris van de fotobondlimburg: 
secretaris@fotobondlimburg.nl,

https://www.hanenhof.nl/contact.html
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Limburgse toppers Fotobond Limburg  
uit de Bonds-fotowedstrijd 2019 op Photofestival Maastricht

De Fotobond ondersteunt vrijetijdsfotografen bij het beoefenen van hun hobby, 
waarbij plezier en educatie centraal staan. De Fotobond Limburg coördineert 
en organiseert activiteiten voor de 38 fotoclubs en 650 leden. Zij ondersteunt 
vrijetijdsfotografen bij het beoefenen van hun hobby, waarbij plezier en educatie 
centraal staan en organiseert wedstrijden, exposities, opleidingen, lezingen en 
workshops. 

“Limburgse toppers uit de Bonds-fotowedstrijd 2019”
Elke fotoclub kan zijn 10 beste foto’s inzenden voor deze wedstrijd, in 2019 hebben 
164 clubs deelgenomen. Door een professionele jury zijn ruim 1600 inzendingen 
beoordeeld. Alle genres van de fotografie zijn in deze wedstrijd vertegenwoordigd. 
De expositie bevat de 18 hoogst beoordeelde foto’s van Limburgse fotografen. De 
landelijke winnaar van de Bondsfotowedstrijd 2019 is Nico Beckers, die in deze 
expositie zijn winnende foto toont. 

Exposanten:  
Anne van Dongen, Bert Wolfs, 
Götwin van Bergen, Henk Debets, 
Irene Augustus, Jan Corstjens, 
Lianne Peters, Marcel Hakvoort, 
Marianne Verboom-Deliege, Nico 
Beckers, Peter Lambrichts, Roy 
Coumans, Theo Oberndorff, Wil 
Spaetjens, Wim Puts

Landbouwbelang 
Biesenwal 3
6211AD Maastricht
Nederland

Meet & Greet door Fotobond
Landbouwbelang
22 september 15:00 tot 17:00

De Fotobond ondersteunt 
vrijetijdsfotografen bij het beoefenen 
van hun hobby, waarbij plezier en 
educatie centraal staan. Fotobond 
organiseert wedstrijden, exposities, opleidingen, lezingen en workshops voor de 38 fotoclubs en 650 
leden.
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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

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

- 12 september 2019 - 20:00 uur
Lezing documentaire Fotografie door bondsmentor Jan Nabuurs in Zalencentrum 
Hanenhof, |Herenhof 2 te Geleen.
Voor meer informatie klik hier.

- 20 t/m 29 september 2019
Maastricht Photo Festival fotografen van deze contreienwier werk geografisch en 
artistiek grensoverschrijdend is.
Op meer dan 20 locaties en maar liefst 35 fotografen in Sphinxkwartier, Wyck en 
binnenstad.
zie website: Maastricht Photo Festival 2019.

Op locatie Landbouwbelang houdt de Fotobond Afdeling Limburg een expositie van 
de Limburgse sticker-winnaars van de Bondsfotowedstrijd 2019.

- 22 september 2019
Op locatie Landbouwbelang van het Maastricht Photo Festival zijn de makers van de 
Bondsfotowedstrijd aanwezig voor een toelichting. 
Neem eigen werk mee (10x15cm) voor een review van een Bondsmentor.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/tentoonstelling/cas-oorthuys/
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1145-lezing-documentaire-fotografie
https://maastrichtphotofestival.nl/nl
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1148-meet-greet-door-fotobond-limburg-op-22-september
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september (vervolg) 

- 27 t/m 29 september 2019
Expositie 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).

- 18 t/m 20 oktober 2019
Expositie  FC FotArt  in Café d’r Klinge, Pancratiusplein 47 in Heerlen.
Naast het werk van de fotografen is er een beamershow te zien, en het resultaat van 
het gezamenlijke thema Transport.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.

november
- 1 oktober t/m 15 november 2019
Sluiting inzending Foto Online 3 - 15 november 2019.

- 2 november en 2019 en 18 januari 2020
Vooraankondiging 
2-Daagse Workshop Seriematig Werken onder leiding van Bondsmentor Harry 
Sikkenk

- 8 november t/m 12 december 2019
Fotogroep Abedia Landgraaf  exposeert in het gemeentehuis van Landgraaf. De 
opening is op vrijdag 8 november om 20 uur.
Klik hier voor affiche met  adres en openeingstijden.

december
- 1 december 2019 t/m 12 januari 2020
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Gemeenschapscentrum Tentakel, 
Zonhoven (België).
 

http://www.fotokring-echt.nl/exposities/
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1139-expositie-fc-fotart-in-cafe-d-r-klinge-heerlen
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1142-expositie-van-abedia-in-raadhuis-landgraaf
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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

Photo festival Maastricht 
20 – 29 september 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
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