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December 2011

Foto van de maand november
Elke maand een foto van een van de Limburgse leden, gekozen door Fred Vaessen.

Ook deze maand wederom veel inzendingen. Regelmatig kreeg ik als opmerking dat het geen gemakkelijk

onderwerp was, maar het is toch genoeg fotografen gelukt om mooie beelden te sturen en met ons allen te delen.

De een was duidelijk in de vorm en bij de ander moest ik toch even kijken waar de driekhoek erin zat, want dat

was het thema: Driehoek.

De foto van deze maand is kleurrijk, er is mooi gespeeld met sluitertijd en ook aan de rest van de belichting is

aandacht besteed. De foto van de maand komt van Jo Hermans. Hartelijk dank voor dit kleurrijk beeld.

Ik heb in het begin nog even getwijfeld of ik deze zou kiezen. De kleur op de muur was heel erg aanwezig, maar

dat maakte het zo'n leuk geheel. Is het geshopt of niet? Maakt helemaal niets uit! Het totale beeld is compleet

door de kleuren en de vormen. Rond en hoekig ontmoet elkaar hier. Snelheid en rust in het beeld ontmoet elkaar

eveneens. Het hele samenspel was een genot om te blijven kijken. Ik hoop dat jullie er ook zo over denken en

genieten van het beeld. Nogmaals bedankt voor deze bijdrage!

Vormen, kleuren, iedereen weet ze te vinden. Dit maakt mijn leven net iets lastiger bij het bedenken van een

nieuw thema. Toch komt er dan iets in me op, zoals STOF !! Dat is het nieuwe thema voor de komende maand.

Stuur je foto in via de email en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 december 2011.

Gaarne in het gewenste formaat insturen (560 pixels langste zijde).

Bedankt alvast !!

Fred Vaessen
Redacteur 'Foto van de Maand'.

Thema November: Driehoek

Thema December: Stof
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Voorwoord Voorzitter

December- van de voorzitter

Begin november heeft Dora van de Loo laten weten ze haar bestuursfunctie bij de Afdeling wil beëindigen. Kort nadat

ze aantrad als bestuurslid in 2010 is ze een opleiding begonnen die veel tijd kost. Dat maakte het voor haar moeilijk

om voldoende tijd vrij te maken voor vergaderingen en om activiteiten te organiseren. We hebben dan ook

gezamenlijk geconcludeerd dat het beter is dat Dora haar bestuursfunctie ter beschikking stelt. We zijn nu op zoek

naar aanvulling van het bestuur. We willen graag de komende jaren meer activiteiten op afdelingsniveau. Dat kan van

alles zijn zolang daar behoefte aan is bij de Limburgse leden van de Fotobond en aanvullend is op de activiteiten van

de Fotoclubs: meer lezingen, meer cursussen, meer wedstrijden of meer speciale exposities. Daarvoor willen we

graag twee nieuwe bestuurleden werven, één voor de portefeuille lezingen en cursussen en één voor de portefeuille

wedstrijden en exposities. Neem gerust contact met me op als u belangstelling of nog vragen hebt.

De eerste cursus Fotobespreken is inmiddels van start gegaan onder leiding van Wim Jenniskens. De tweede cursus

start in januari en zal door Jan Nabuurs worden verzorgd. We hadden vrij snel de aanmeldingen van twintig clubs

binnen, zodat we deze twee cursussen konden organiseren. Als we nog enkele aanmeldingen van clubs krijgen die

nog niet hebben ingeschreven, kunnen we volgend jaar een derde cursus starten. De cursus is voor alle clubs zeer

aan te bevelen, omdat er op het punt van fotobespreking nog winst geboekt kan worden. Een deskundige bespreking

die fotografen stimuleert naar nog sterkere beelden geeft veel voldoening zowel voor de bespreker als voor de

fotograaf. Dus de vijftien clubs die zich nog niet hebben aangemeld……Tot slot wens ik iedereen alvast fijne

kerstdagen. De wensen voor het nieuwe jaar bewaar ik voor de volgende maand.

Frans Grommen

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Exposities / Kalender

• Van 28 oktober tot 4 december 2011

Expositie in Maastricht "het Chinese licht in Maastricht".

Een prachtige expositie met het werk van enkele Chinese topfotografen is zeer de moeite waard om te bezoeken!

Adres: Galerie Dis, Tafelstraat 28, Maastricht.

• 12 nov 2011 t/m 15 jan 2012

Vereinsleben in het Städtisches Museum Schloss Rheydt (Mönchen Gladbach)

• 12 november t/m 26 dember

Foto Expositie Bredevoort 21 (Galerie  Foto 21, ’t Zand 21, 7126 BG Bredevoort)

Marion Bauhuis, Lyde de Graaf en Gijs van Gent

• 13 nov t/m 17 december 2011

Expositie van Jan Houben (FG de Sluiter Maasnracht) en Vera Warnsing in Galerie De Burgerij te Vorden

• 27 november – 11 december 2011 / HET STADSLAB
• 13 december – 8 januari 2012 / BIBLIONOVA SITTARD

• 10 januari – 28 januari 2012 / BIBLIONOVA GELEEN

VERNISSAGE / De Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG) is initiator en organisator van de officiële

Fritschy Stadscultuurprijs van de gemeente Sittard-Geleen, die om de twee jaar aan een professioneel

opererende kunstenaar wordt uitgereikt. Ter afwisseling van de Fritschy-prijs, zal vanaf 2011 ook een prijs

worden uitgereikt aan amateurkunstenaars: de MEGPRIJS.

Deze prijs zal elke twee jaar aan een niet-professioneel werkende kunstenaar woonachtig in de gemeente Sittard-

Geleen  toegekend worden.

Voor 2011 is de keuze gevallen op de discipline FOTOGRAFIE

Voor meer en actuele informatie (o.a. data en openingstijden) zie de kalender en expositieoverzicht op de
website van de Fotobond Limburg.
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Persberichten

Fotoproject Grensovergangen
In het vorige bulletin stond een oproep voor deelname aan dit project.

Fotografen die graag  een aantal grensovergangen wilden fotograferen  werden opgeroepen zich te melden vóór

1 december 2011 bij Marianne van der Elsen, consulent Monumenten-organisaties bij het Huis voor de Kunsten

Limburg.

Een selectie van de aangeleverde foto’s worden gepubliceerd in het Grensovergangen boek van WIEL.

De Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg heeft inmiddels voldoende aanmeldingen voor de pilot van het

fotoproject Grensovergangen . Wij danken de fotografen uit de regio Noord-Limburg die zich hebben aangemeld

voor deze opdracht. Het fotoproject is nu al een groot succes!

Voor de fotografen die graag hadden deelgenomen aan het project… Niet getreurd! Na afloop van de pilot

hebben wij nog fotografen nodig die elders in onze provincie grensovergangen zouden willen fotograferen. Wordt

vervolgd!

Foto Individueel 2011
Te veel en te weinig techniek zit beeldverhaal in de weg

De jury van genoot van het brede aanbod aan verhalen dat door de inzenders Foto Individueel 2011 werd verteld.

De inzenders beoefenen een breed spectrum aan fotografie en doen dat met veel enthousiasme. Toch was de

jury er snel uit welke 10 foto's genomineerd en welke een eervolle vermelding zouden krijgen. Hoewel de drie

juryleden sterk op verhaal en betekenis waren gericht, was het vaak een teveel aan techniek of een te weinig aan

techniek waardoor foto's niet tot de top doordrongen

Gekozen moest worden uit 620 ingezonden foto's met een veelheid aan onderwerpen als documentaire,

enscenering, architectuur en in mindere mate landschap, portret en model. De klassieke fotografie is zeker nog

aanwezig en houdt – mits goed uitgevoerd – goed stand. De makers van deze foto's maken het zichzelf niet

gemakkelijk. Omdat het het bekende fotografie is, moeten alle details heel goed kloppen om boven andere

beelden uit te stijgen.

PROFICIAT met jullie Eervolle Vermelding ... Karin de Jonge (FC Océ), Peter Brands en Rob Driessen (FK

Stein), Theo Zelen en Mia Elenbaas van de Braak (FC Helden-Panningen), Frederique de Bruijn (AFV

Blerick), Jean Pierre Cremers (Fotof Limburg), Ber Gielissen (FC De Heeg) en Eugène Reuters (FG Waerachtig

Mestreech).

Voor een uitvoeriger verslag zie website van de Fotobond (www.fotobond.nl)
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Expositiebespreking

Dia-Digi-Dag 2011 Zondag 13 november te Nederweert

Fotografie, bewegende overgangen met af en toe een paar videobeelden, muziek en/of ingesproken tekst. Al

deze audiovisuele onderdelen dienen een geheel te vormen en samen te smelten, pas dan versterken ze elkaar

en komt de kracht van deze kunstvorm ten volle tot uiting.

Bij de beoordeling kan men de losse elementen even apart onder de loep nemen om aan te geven waar het aan

schort, of waar het juist heel krachtig is. Maar het is tenslotte het geheel wat niet, minder, of juist wel aanspreekt.

De deelnemers komen ieder jaar weer uit alle windstreken van Duitsland, België en Nederland. Het publiek was

ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd (165) en bevindt zich nog steeds in een stijgende lijn. De middag verliep

vlot en was geslaagd te noemen en verdient daarom zeer zeker continuering. Het commentaar van de jury zou

wat enthousiaster gebracht mogen worden. C'est le ton qui fait la Musique!

In totaal werden 24 presentaties, uit de vele inzendingen, voor deze middag door de jury geselecteerd. Het waren

allen afwisselende presentaties in verschillende genres, wisselend van niveau. Alle inzenders hadden hun beste

beentje voor gezet.

Het grootste struikelblok vormt bij de meeste inzenders de lengte van de presentatie. Less is meestal more.

Daarnaast is het vinden van een passende spreekstem ook iets wat velen over het hoofd zien. Een goede

spreekstem voegt iets wezenlijks toe  Hetzelfde geldt voor een passend achtergrond muziekje, uiteraard met

gebruikmaking van de juiste dynamiek, synchronisatie en timing van de hoogtepunten. Als maker dien je van al

deze elementen verstand van zaken te hebben en/of je van te voren goed te laten adviseren. De een pakt dat

professioneler aan dan de ander en dat kwam ook deze middag weer tot uiting.

Een aantal presentaties staken er met kop en schouders bovenuit.

Allereerst de presentatie 'De Magie Van Reflectie' van Bie Lievens. Deze serie had uitstraling. Muziek, beeld en

geluid smolten samen tot een apotheose, een waar kunstwerk. Een impressie die zo op TV zou kunnen worden

uitgezonden.

'Vita Brevis' van Guido Flobert overtuigde eveneens. Beeld en muziek waren ook hier één.

'La Sagrada Familia' van Henk-Jan De Weert was het meest boeiend op het eind, dat veel vaart had. Het begin

kon echter korter, maar daarna was het zeer dynamisch en overtuigend.

Verder waren er nog een aantal boeiende inzendingen waaronder:

'Ik... Jij' van Jan Crutsen, een ontroerende, schilderachtige impressie, die menige gevoelige snaar wist te raken.

'Quadrant Mirror' van Patrick de Bruyne, muziek en beeld vormden ook hier een mooie 'mandala-achtige '

eenheid.

Verder verdienen Jan Janssen met 'Jan van Eijk, Monique Achterberg met 'A Little Story',  Mia Geyens met 'Voel

Wat Ik Voel Voor Jou', 'Train 159' van Piet Huijgens, 'Der Brocken Express' van André Hartensveld en

'Waterleven' van Ari Martinali ook een vermelding.

Loek Laudy
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Bespreking Expositie AFT
Tentoonstelling Amateur Fotogroep Tegelen (AFT): 1+1=3!

Zaterdag 5 november presenteerde de leden van de Amateur Fotogroep Tegelen hun verzameld werk tijdens de

jaarlijkse expositie. Voormalig Cultuur-wethouder, Jo van der Velden, opende de tentoonstelling met een ludieke

en compacte speech over zijn eigen fotografische evolutie, gedurende de voorbije decennia, inclusief een digitale

finish. De locatie is top! Het Missiehuis St. Michaël en de bijbehorende kapel kennen net als iedere foto een

‘eigen verhaal’. Winfried Timmers, beleidsmedewerker van het Missiehuis schetste een perspectief van/voor het

kloosterdorp Steyl en de (culturele) mogelijkheden voor de gemeenschap. AFT speelt hier met haar expositie met

de juiste ‘sluitertijd’ op in. De locatie is een bijzondere én prima setting voor de presentatie van de foto’s. Het

gezegde, één en één is drie, is hier zeker van toepassing. Naast een ‘verhalende diashow’ (in een aparte ruimte

gelijkend op een mini-bioscoop) presenteerde AFT ruim 70 foto’s.

Kernwaarden: verzorgde presentatie, veelzijdigheid qua thema en techniek. Van sprankelend tot confronterend,

van pittig tot zacht. Kortom voor elk wat wils. Daar en boven volgt nog een internationale dimensie! AFT heeft

namelijk ook enkele Duitse fotovrienden als lid en ook hier geldt: 1+1=3!

Namens Fotogroep Reuver

Huug Lennaerts
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Bespreking Expositie Fotoclub Sittard
Geschreven door Fotokring Stein

De 2e tentoonstelling van deze jonge vereniging vond plaats in het Kloosterkwartier te Sittard. Iets na 8 uur

verwelkomde Marc Janssen als voorzitter alle genodigden en introduceerde hij Peter Schols, beeldredacteur van

‘De Limburger’. Na een korte toespraak, opende Peter de tentoonstelling.

De tentoonstelling bestaat eigenlijk uit 3 delen: de eigenlijke expositie, de expositie ’24 uur Sittard’ en een beeld-

klank-show over Pripyat (Chernobyl) van Marcel Wetterhahn.

Beginnende met de laatste: de diashow van Marcel over Pripyat is adembenemend, poëtisch, mooi en soms

luguber tegelijk met een zeer hoog ‘kippenvelgehalte’. Marcel laat met veel details zien wat er is overgebleven

van een stad van 50.000 inwoners, na de nucleaire ramp bij Chernobyl. Alle beelden zijn in zwart-wit

gepresenteerd met beweging- en overvloei-effecten, die de indruk van een oude 16 mm film wekken. Dit effect en

de muziek dragen zeker bij aan de algehele stemming van de beelden.

De expositie ’24 uur Sittard in beeld’ was in een aparte ruimte opgehangen. Van 17-18 september hebben een

aantal leden van Fotoclub Sittard de stad Sittard over 24 uur in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in een 25-

tal foto’s, om het uur, van een bepaalde activiteit in Sittard. Dit soort projecten zien we niet vaak, wellicht in de

grote steden als Amsterdam, Rotterdam. Zo’n inspanning levert echter vaak verrassende beelden op: er wordt

immers gefotografeerd op tijden, dat ‘normale’ mensen niet op straat lopen en op plaatsen, waar veel mensen

normaal gesproken niet komen. Desondanks zijn dit beelden van onze eigen gemeenschap en omgeving, waar

we dagelijks in vertoeven. 25 foto’s van hoge kwaliteit zijn simpelweg op een karton geplakt, zonder passe-

partout en zonder lijst, tegen een achtergrond van mergelsteen of beton: er is niets om je af te leiden, de foto’s

spreken en laten een soms verrassend en soms herkenbaar (met een lach) beeld van Sittard zien. Er is duidelijk

vanuit een eigen invalshoek naar de stad Sittard gekeken.

De eigenlijke expositie vond plaats in een geweldige locatie: de oude gewelven van het oude klooster gaan fraai

samen met de moderne betonnen constructies van de appartementen, die erboven gebouwd worden. Het

grootste gedeelte van de expositie is vrij traditioneel gepresenteerd in zwarte passe-partouts met zilveren lijsten,

opgehangen aan een vrijstaand systeem van panelen met betonijzermatten. Hierdoor ziet het er zeer verzorgd uit

en de eigentijdse panelen passen uitstekend in de ruimte. Enig minpuntje: het licht was vaak vrij beroerd en deed

de foto’s niet altijd goed uitkomen. Daarnaast heeft elke fotograaf nog de gelegenheid gehad om iets te doen met

de beschikbare achtergronden/ruimte: modern beton, oude bakstenen of vergane tegels. Dit levert een extra

dimensie aan de foto’s: afmetingen, materiaal en presentatie zijn volledig vrijgegeven en er is zichtbaar creatief

gedacht om de foto’s helemaal te laten passen in de omgeving: foto’s is niet meer het juiste woord, je zou beter

kunnen spreken van (kunst) installaties.

Afwijkend van veel (traditionele) exposities, zijn de foto’s niet opgehangen per auteur, maar gegroepeerd naar

inhoud van de foto’s. De leden zijn zichtbaar bedreven in een grote variëteit aan onderwerpen: kwaliteit van de

beelden, creativiteit en zeggingskracht zijn opvallend hoog… opvallend voor zo’n jonge vereniging.
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Opvallend zijn ook de vele portretten, bijna allemaal van een buitengewoon hoog niveau. Ook wordt er veel

‘urbex’ fotografie bedreven. Deze foto’s, allen van een zeer hoog niveau, passen perfect in de ruimte waarin ze

hangen.  Ook heel verassend voor een amateur expositie zijn de sportfoto’s van een voetbalwedstrijd en de

relatief geringe hoeveelheid landschappen.

Je krijgt de indruk, dat deze groep elkaar goed ondersteunt in de door hun gekozen disciplines en dat komt de

kwaliteit ten goede, terwijl het niet ten koste gaat van de variëteit. Fotoclub Sittard is er in geslaagd een bijzonder

boeiende selectie aan foto’s op boeiende wijze te presenteren. Wars van fotoclub tradities en taboes zijn ze hun

eigen weg ingeslagen en het plezier in hun hobby straalt van hun werk.

We kijken al uit naar de volgende episode over 2 jaar.

Theo Oberndorff en Rob Driessen, FKS
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Meningen

Ik geniet van dit boek
Bettina Rheims (en haar partner Serge Bramly) maakten het boek I.N.R.I.

geïnspireerd op het levensverhaal van Jezus Christus, gesitueerd anno 2000.

Sinds mensenheugenis zijn Bijbelse voorstellingen een gewild onderwerp in de

kunst, maar in de fotografie zie je dat niet zo vaak. In de Kunsthal in Rotterdam was

in 2001 de expositie ‘Ecce Homo’ te zien (waar ik toen al diep van onder de indruk

was), maar dat was een verzameling werken van diverse kunstenaars.

Rheims en Bramly waren op zoek naar een goed onderwerp voor een omvangrijk project en kwamen al snel uit

bij  het levensverhaal van Jezus Christus, maar dan gesitueerd anno 2000. Vooraf deden ze veel onderzoek,

zowel ten aanzien van de religieuze aspecten als ook in de artistieke (schilderkunst) hoek. En dat is te zien. Het

thema is duidelijk en de uitwerking eigentijds en vaak verrassend.

Er is een evenwichtige verdeling in aandacht voor de diverse episodes uit het leven van Jezus.

De foto’s zijn prachtig. Vanzelfsprekend alles tot in de puntjes geënsceneerd. Veel studiowerk, maar ook

opnames op locatie. Telkens zodanig gecomponeerd dat de idee direct binnenkomt, maar ook in tweede instantie

is er veel te genieten. Aanvullende details, ‘snoepjes’ die een extra bijdrage leveren aan de diepere betekenis van

de foto.

De portrettengalerij van de apostelen komt wat ‘gemakkelijk’ over, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd

door de prachtige beelden over diverse bekende Bijbelse verhalen. Topper is voor mij de afbeelding van een

groep mannen op een vervallen treinstation, die Jezus en de apostelen voorstelt. In één oogopslag zie je wie

Jezus is, en door goed rond te kijken zie je ook steeds meer verwijzingen over wie de anderen zijn.

Judas……………

I.N.R.I. is uitgegeven in 1998 maar je ziet het nog regelmatig in het schap staan bij de Slegte. Het is een

voorbeeld (een bijbel?) voor wie aan de slag wil in de conceptuele fotografie.

Jan Nabuurs
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Nieuw Equipment

In het rayonbulletin van november zag ik een stukje van Sander Hulsenboom onder de titel: Een fotograaf is zo

goed als het materiaal dat hij gebruikt. Daarin stelt hij het absoluut niet eens te zijn met die stelling en hij stelt

voor “lekker te gaan schilderen met licht” en die nieuwe camera-ontwikkelingen maar te laten voor wat ze zijn. Die

eerste aanbeveling onderschrijf ik van harte, maar die tweede zie ik toch net iets anders.

Natuurlijk gebruik je 90% van alle gadgets en snufjes niet/nooit of nauwelijks. Maar door al die toeters en bellen

worden die dingen wel in grote aantallen verkocht en dat houdt de prijs acceptabel. Dat is toch wel handig als je

na jaaaaaaren eens toe bent aan een nieuwe camera.

En vul voor de aardigheid zelf eens een lijstje in van dingen die je graag op/aan/in je nieuwe camera zou zien. Ik

weet er nog wel een paar. Misschien zijn ze er al, maar ik ken ze niet nu en mis ze bij mijn huidige camera. Bij de

formaatkeuze ook vierkant aanbieden bijvoorbeeld. Of (zoals in de good-old analoge spiegelreflex) een

handmatige scherpstelling via de deelbeeldwig. Dan zou ik onder wat lastiger lichtomstandigheden het nog

enigszins fatsoenlijk kunnen zien. De autofocus is dan veel te traag en bovendien erg opzichtig. En de huidige

manual focus is belabberd. Sowieso zijn betere opnamen onder slecht licht een continue aandachtspunt.

Er valt zeker nog van alles te doen voor camera-ontwikkelaars. En als juist die snufjes, die voor jou van belang

zijn, beschikbaar komen, wordt je daarmee nog steeds geen betere fotograaf, maar het realiseren van wat je zelf

graag wilt kan toch een stapje eenvoudiger worden. Mooi meegenomen. Toch?

Jan Nabuurs
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Exposities in december 2011

Fototentoonstelling MEG Cultuurprijs 2011

SITTARD-GELEEN HEEFT ER EEN CULTUURPRIJS BIJ !

Zondag 27 november zal om 15.00 de foto-expostie MEGPRIJS

2011,  georganiseerd door Stichting MEG, in het STADSLAB,

Leyenbroekerweg 105A , te Sittard geopend worden.De

expositie loopt van van 27 november tot en met 11 december en

zal daarna nog te zien zijn in de vestigingen van BLIBLIONOVA

te Sittard en Geleen.

De MEGPRIJS 2011 was uitgeschreven voor eenieder die fotografeert en woonachtig is in de gemeente Sittard-

Geleen. Men kon foto’s met elk willekeurig thema insturen. Beroepsfotografen waren uitgesloten van

deelname.Om het grote aantal inzendingen deskundig en vakbekwaam te jureren is een internationale vak-jury

samengesteld, bestaande uit Anja Schlamann (D) architecte / fotograaf en architectuurfotograaf, Harry Heuts (NL)

fotojournalist / documentairefotograaf en Jerome Paumen (NL) architect. Uiteindelijk zijn er door de jury 45 foto’s

geselecteerd van 30 inzenders, die tijdens de expositie te zien zullen zijn.

De prijswinnaars van de MEGPRIJS en AANMOEDIGINGS-PRIJS, voor jong talent, zijn eveneens door de jury

bepaald. Tijdens de vernissage zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.
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VERNISSAGE
Zondag 27 november – 15.00 uur

Het Stadslab Leyenbroekerweg 105A  6132 CD Sittard.

De opening en uitreiking prijzen  zal verricht worden door Wethouder Cultuur Yvonne Baetens.

Informatie: www.stichtingmeg.nl /  http://www.stadslab.nu/ GSM :  06 47 500 550

• HET STADSLAB  /  27 november –11 december 2011

• BIBLIONOVA SITTARD /  13 december – 8 januari 2012

• BIBLIONOVA GELEEN / 10 januari – 28 januari 2012

De Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG) is initiator en organisator van de officiële Fritschy

Stadscultuurprijs van de gemeente Sittard-Geleen, die om de twee jaar aan een professioneel opererende

kunstenaar wordt uitgereikt. Ter afwisseling van de Fritschy-prijs, zal vanaf 2011 ook een prijs worden uitgereikt

aan amateurkunstenaars: de MEGPRIJS. Deze prijs zal elke twee jaar aan een niet-professioneel werkende

kunstenaar woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen  toegekend worden. Voor 2011 is de keuze gevallen op de

discipline FOTOGRAFIE.

De winnaar van de MEGPRIJS ontvangt naast een geldprijs van 500 euro, de bronzen plastiek 'Jonas op de

Walvis', van de beeldhouwer Sander Sinko. Het kunstwerk is geïnspireerd op een kort verhaal van MEG-mecenas

Gerard Fritschy.

Naast de MEGPRIJS worden door het Meg 3 extra prijzen uitgereikt: Een AANMOEDIGINGSPRIJS voor jong

talent t/m 21 jaar waaraan een geldbedrag van € 150 is verbonden en een PUBLIEKSPRIJS waar eveneens een

geldbedrag van € 150 is verbonden. Bezoekers van de expositie kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete

foto. Na afloop van de expositie in het STADSLAB en BIBLIONOVA, zal deze PUBLIEKSPRIJS worden uitgereikt

aan de maker/maakster van de inzending die de meeste stemmen van het publiek heeft gekregen . Na afloop van

de expositie zal via loting onder de stemmers op de winnende foto van de Publieksprijs een 'winnaar' bepaald

worden: de ‘PRIJS PUBLIEK’ Deze ontvangt een ingelijste afdruk van de betreffende foto.

De prijswinnaars van de MEGPRIJS en AANMOEDIGINGS-PRIJS zijn door een professionele vakjury bepaald.

Tijdens de vernissage zullen deze prijswinnaars bekend worden gemaakt. Uit het totaal van inzendingen is door

de vakjury via selectie een keuze gemaakt van circa 45  foto’s, die u tijdens deze expositie kunt bekijken.

De internationale vakjury bestaat uit :

• Harry Heuts (NL) fotojournalist /documentairefotograaf

• Jerome Paumen (NL) architect

• Anja Schlamann (D) architecte / autonoom fotograaf / architectuurfotograaf

Curator van de MEGPRIJS 2011 en expositie:

• Willem Verhaeg (NL) fotograaf / documentairemaker /beeldend kunstenaar / ontwerper
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