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Maart 2012

Foto van de maand februari

Het thema van deze maand was "weerspiegelingen". Een thema waarop veel inzendingen
volgden en waarbij de keuze heel erg moeilijk te maken was. En de inzendingen.....het liep
bijzonder uiteen. Van klassieke beelden, moderne beelden, mysterieuze beelden....alles
kwam aan de orde. Toch is de keuze gevallen op de foto van Leo Claassens. Het is een
verrassende foto, waarbij Leo mij heel mooi een toelichting heeft gestuurd, hoe de foto in het
echt gemaakt is. De vraag is aan jullie of jullie ook kunnen zien wat echt is en wat reflectie??
Doe jullie best, want het valt uiteindelijk toch wel tegen. De foto zelf is goed verzorgd en de
mooie uitsnede zorgt voor een versterkend effect in de foto. Heel goed gedaan Leo!! Deze
verdiende zeker een goed plekje op de site.
Verder wil ik iedereen bedanken voor de mooie beelden die ik weer in de mailbox heb
ontvangen. Ze worden steeds beter en het wordt steeds moeilijker om een keuze te maken.
Ik kan jullie alleen maar vragen om ze te blijven sturen en me blijven te verrassen. Het thema
van de volgende maand.....oei...deze maand bedoel ik, is geïnspireerd door mijn late
publicatie van de foto van de maand. Het thema is"Tijd". Wederom is het thema in de
breedste zin van het woord.
Verras me weer met jullie inzendingen over de tijd en ik zal proberen tijdig een selectie te
maken voor de foto van de maand. Heel veel foto plezier!
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 25 maart 2012.

Stuur je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.
Gaarne in het gewenste formaat insturen (560 pixels langste zijde)

Bedankt alvast !!

Fred Vaessen

Thema maart : ‘Tijd’
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Voorwoord Voorzitter

Maart – van de voorzitter

Een week voor de sluitingsdatum van de besturendag die op 31 maart 2012 wordt gehouden,
hebben zich 4 van de 36 Limburgse clubs aangemeld. Misschien dat de mail met het definitieve
programma, die deze week naar alle besturen is gestuurd, nog enkelen over de streep trekt
want het programma is zeer de moeite waard.

We zijn natuurlijk allemaal lid geworden van een fotoclub om bezig te zijn met fotografie. Dat
een club ook nog bestuurd moet worden is voor velen een bijzaak. Maar bezig zijn met
fotografie betekent ook nadenken over hoe ontwikkelt de fotografie zich en hoe kun je daar in
clubverband op inspelen. Stilstand is achteruitgang, is een oud gezegde.

De besturendag is een uitgelezen mogelijkheid om informatie te krijgen over de laatste
ontwikkelingen en om eens contacten te leggen met clubs uit andere delen van het land. Over
het algemeen interessant en leerzaam om eens te horen hoe andere clubs bezig zijn met hun
ontwikkeling.

Het kost je wel een hele zaterdag maar de besturendag is slechts één keer in de twee jaar. Laat
deze kans dus niet voorbij gaan. Ik verwacht dat ze de sluitingstermijn voor aanmelding nog een
week verlengen. Maak er dus maar een last-minute van.

Frans Grommen,
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Bestuurlijke mededelingen

UITNODIGING - Jaarvergadering 2012

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering Fotobond BNAVF afdeling Limburg

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 21 maart 2012 om 20.00 uur
in Café Zaal “Aad Leeuwe” aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.

AGENDA

1. Opening door Frans Grommen, voorzitter
2. Behandeling van de notulen van de ALV d.d. 31 maart 2011
3. Ingekomen stukken
4. Toevoeging van agendapunten
5. Jaarverslag van het Bestuur over 2011
6. Jaarverslag Financiën 2011
7. Verkiezing aspirant Bestuursleden (Mary van Rossenberg FK Echt en Peter Lambrichs FC

Voerendaal)
8. Activiteitenplan 2012
9. Begroting 2012
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Presentatie documentaire Fotograaf Jan Klaren
13. Sluiting.
14.

Alle onderliggende vergaderstukken zijn beschikbaar gesteld aan de secretariaten van de
aangesloten clubs, zoals notulen en jaarverslagen 2011, het activiteitenplan 2012 en  informatie

presentatie Fotograaf Jan Klaren.
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Sjef van Rooij

oud-voorzitter van Fotoclub Venray

Sjef, was voordat hij ziek werd 4 jaar voorzitter van Fotoclub Venray, nu nemen wij na een ernstige
ziekte afscheid van hem. Wij waardeerden hem om zijn optimisme, zijn inzet en motivatie, zijn humor
en doorzettingsvermogen om onze club goed te laten draaien. Zo stond Sjef in het leven en zo stond
hij in de fotoclub.

Sjef is afgelopen woensdag 29 februari op 60-jarige leeftijd overleden, wij zullen hem missen.

Je kunt je herinneringen aan Sjef en een condoleance plaatsen op requiem.nl·(log in met naam sjef
van rooij - code: B4BKD2)

Bestuur en leden Fotoclub Venray
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Persberichten

Exposities / Kalender  2012

MAART
- van 28 februari t/m 22 april 2012
Expositie Multivitaminen van Francien Claessens in Zorgcentrum Peppelrode, Eindhoven

- 10 maart t/m 31 maart 2012
Expositie John Lambrichts in Galerie Huub Hannen, Boschstraat 50, Maastricht

- 10 maart t/m 6 mei 2012
Fotofestival Luik in teken van de liefde. Diverse exposties in het Mamac museum in Luik.

- 11 maart t/m 25 maart 2012
Foto Expositie Piet Schuttelaar in ' Hoaf van Eden' Havenstraat 24 te Stein
(za en zo van 13-18u)

- 17 maart en 18 maart 2012
Foto Expositie Fotoclub Maasvogels Maastricht, in Restaurant de Grenedeer , Rijksweg 43 te
Gronsveld

- 11 maart t/m 10 juni 2012
De kick van de klik. 80 jaar fotokring Geleen.

APRIL
- 6 t/m 9 april 2012
Foto Expositie Fotogroep F8. Opening is vrijdag 6 april om 20u.
Verder te bezichtigen op 7 – 8 – 9 april van 13.30 tot 18.00 (op 9 april tot 17.00 uur)

MEI
- Alle weekenden van de maand mei 2012 (za en zo)

Fotokring Midden-Limburg zal exposeren in de Caroluskapel / Kruisgangen aan de Swalmerstraat
100 in Roermond. 06.05.2012 t/m 27.05.2012 van 10.00
uur tot 17.00 uur. Ook op Hemelvaartsdag 17.05.2012.

- 21 mei t/m 29 juni 2012
Expositie Foto Nationaal 2011 in het Gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 9, 6191KA Beek
(L) – 12.30, wo van 14.00 – 19.00

SEPTEMBER

- 16 september 2012 tot 14 oktober 2012
Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver.

- 28, 29 en 30 september 2012
Foto Expositie 'Fotogroep de Kiekkast' in het gemeenschapshuis d'n huppel te Ulestraten.
Foto Expositie "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum

-30 september 2012
Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café d’r Klinge aan het
Pancratiusplein 47 in Heerlen.
De expositie is alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Naast ieders persoonlijke keuze van foto’s zal het gemeenschappelijke onderwerp van deze expositie
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“Heerlen van binnen en van buiten” zijn.

OKTOBER
-  27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012

FotoF Limburg expositie. om 20.00 uur.

NOVEMBER
-  November 2012

ISO’73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf. Opening 9 november om 19.30 uur.

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

van de Fotobond Limburg en de websites van de betreffende fotografen en/of fotoclubs.

Ledenbijdrage

Bewerken van foto's: alleen voor fantasten?

Bewerken van foto's doe je in je eentje. Je hebt allerhande  fotoprogramma's. Daarmee kun je lekker
knutselen. Bewerken, en zeker met lagen werken geeft "fantasten" een geweldige kans. De
mogelijkheden zijn onbeperkt.
Niet iedereen is daar van gecharmeerd. Toch zou het jammer zijn dat die kansen onbenut bleven. De
fotobond heeft dat jaren geleden al zien aan komen. Daarom is er (ook) een Gespreksgroep
DIGITAAL.
http://www.fotobond.nl/gespreksgroepen/LG%20Digitaal/index.html
Je ziet daar de meest wonderlijke beelden. In die groep vind je echt feed back. Dat krijg je vaak
onvoldoende als "exclusieveling" in je eigen club.
Heb je interesse om eens te komen kijken? Neem contact met mij op.

Wim Jenniskens
0626544505
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Persberichten

Gastspreker Lilith
op·maandag 2 april om 19.30 uur bij·Fotoclub Helden-Panningen
.
Op 2 april komt Lilith bij ons op de club vertellen over haar eigenwijze manier van
fotograferen (zelfportretten).
.zie:..·http://www.lilithlove.eu·en·http://www.lilithlove.com

Wanneer: maandag 2 april -·Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Locatie:·MFC Kerkeböske – Aan de Koeberg 3 Helden -·www.kerkeboske.nl
Entree: € 5,00 p.p.·(te betalen bij binnenkomst)
Aanmelden voor deze avond kan per e-mail:·gastspreker@fotoclubheldenpanningen.nl
Er is plaats voor 35 personen dus wees snel met opgeven!

Fotoclub Helden - Panningen
www.fotoclubheldenpanningen.nl
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Exposities in maart / april /mei2012

Expositie Foto Nationaal 2011

Van 21-05-2012 t/m 29-06-2012

Gemeentehuis BEEK (Limburg)
Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek (L) tel. 046-4389222
Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.30, wo van 14.00 – 19.00
Plaatselijk coördinator: Paul Voncken tel. 046-4389222
Voor foto's en juryrapport, http://www.fotobond.nl/
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Fotofestival Luik in teken van de liefde

Op 10 maart gaat in Luik, België het festival
BIP (Biennale Internationale de la
Photographie) van start.
De achtse editie staat in het teken van de liefde
en heeft een ereplaatsje gereserveerd voor
Nan Goldin’s werk The Ballad of Sexual
Dependency. Nederland is eregastland en
krijgt een een speciale plaats met de
tentoonstelling From Holland with
love, samengesteld door Frits Gierstberg.
De hoofdtentoonstelling ‘Only you, only me’ is
te zien in het Mamac, museum voor moderne
en hedendaagse kunst. Artistiek directeur
Anne-Françoise Lesuisse definieert de liefde
als een ‘[ongelooflijk paradoxaal en complex
gevoe], zowel een bron van diepe vreugde als
van eindeloos verdriet, passie en
eenzaamheid, basis van het leven en bron van
onbegrip’.

From Holland With Love is opgebouwd
rond -Germain-des-Prés van
Ed van der Elsken en bevat daarnaast werken
die ingaan op op de uiteenlopende kenmerken
van het boek van Van der Elsken, zoals de
liefde, de intimiteit, het machogedrag, de
relaties, de familie (uitgebreid), de idylle, het
cliché, de fotoroman, de seks, en uiteraard ook
de fotografie. Het beeld van de geliefde, het
voyeurisme, het spel met de waarheid en de
fictie, de fotograaf als verteller, het internet,
found footage enz., en ten slotte ook de liefde
voor het beeld.’ Met werk van Martine Stig,
Bertien van Manen, Komen & Murphy, Useful
Photography, Andrea Stultiens, Julika
Rudelius, Paul Kooiker en Koos Breukel

Het programma bestaat daarnaast uit vijf andere tentoonstellingen met werk van onder andere Miroslav Ticyt,
Georges Thiry, Out of Focus collectief, een presentatie in de straten van Luik, fotowedtrijd, discussie, workshops
en educatie. Ga voor het volledige programma naar de website: www.bip-liege.org

BIP
10 maart t/m 6 mei 2012
Luik, België
www.bip-liege.org



Rayonbulletin

12
[1 maart 2012    ]

Foto Expositie Piet Schuttelaar

'Zomaar een zondag in het zuiden'
Wij verwelkomen u graag op zondag 11 maart 2012 om 14:30u in:

Hoaf van Eden, Havenstraat 24 te Stein

Overige openingstijden:
zaterdag en zondag 17, 18, 24 en 25 maart van 13-18u.

·



ISO’73 LANDGRAAFFototentoonstelling bij Victor 4 Ar
t
·Van 2 Maart tot en met 28 Maart
Opening Vrijdag 2 Maart 20.00 uur
ISO’73 is in 1973 ontstaan na een cursus fotografie in het wijkcentrum 'de Kleikoel'. Enkele
van·deze cursisten hebben na afloop van deze cursus een fotogroep opgericht met de
naam·'Fotogroep de Kleikoel'. Vervolgens sloot deze Landgraafse fotoclub zich omstreeks
1980 aanbij de Nederlandse fotobond en werd de ·naam ‘Fotogroep de kleikoel’ veranderd
in·'Fotogroep ISO'73'De club biedt leden een platform om hun kijk op fotografie te
ontwikkelen en de kwaliteit·van hun foto’s te toetsen en te verbeteren. ·Tweemaal per maand
·op de vrijdagavond·ontmoeten de leden elkaar in het ·'kinderdagverblijf Pompidoe' · ·voor
diverse activiteiten.Voor de invulling van die avonden wordt jaarlijks een programma
opgesteld. Centraal staan·de avonden waarop eigen werk wordt besproken. Daarnaast
worden ·gastsprekers·uitgenodigd en workshops verzorgd over digitale fotografie en zijn er
‘werkavonden’ met een·bepaald thema. Ook worden leden van andere clubs ontvangen om
werken te beoordelen.·De club organiseert regelmatig ·exposities met werk van de leden ·en
dit trekt altijd veel·geïnteresseerden.Een belangrijk item in de fotografie in de laatste jaren is
de opkomst van de digitale·fotografie en de teloorgang van de analoge fotografie. ·De ·club
heeft de ·overgang van·analoge naar digitale fotografie goed overleefd. Momenteel bestaat
de club uit 31 leden en·het merendeel daarvan is actief lid. Door de loop der jaren, is door de
leden met afwisselend·succes deelgenomen aan fotowedstrijden in binnen- en buitenland.
De leden gaan vaak·samen op stap om te fotograferen.·De fototentoonstelling bij Victor Art is
zeer gevarieerd op zowel thematisch gebied als in stijl.·
·De tentoonstelling laat werken van de volgende leden zien: Marc Bijl, ·André
Bouwmans,Wiel Cortjaens, Roger Geurtzen, Jochen Linnarz, Steffie Michorius, Hub
Moonen, Jan Mrösz,·Cor Niemantsverdriet, Hans Ploem, Koen Verjans en ·Pieter van der
Wal.
Victor 4 Art, Heerlerbaan 66·6418 CC Heerlen

Expositie Frits Driessen Reuver

De afgelopen 60 jaar dat ik met fotografie bezig ben, hebben uiteindelijk tot deze expositie
geleid.·Ik fotografeer graag gebouwen en reflecties, maar ook de Passiespelen. Daarnaast
word ik graag verrast door wat er voor mijn lens verschijnt.
Ik ben in Tegelen geboren en op 24-jarige leeftijd verslingerd geraakt aan de fotografie. In
die tijd was er zwart-wit fotografie en werd er zelf ontwikkeld en vergroot. Ook de foto’s op
deze expositie zijn op film vastgelegd. Vanaf 1975 ben ik begonnen met het zelf afdrukken
van kleurenfoto’s.
De opening vindt plaats op vrijdag 24 februari om 19:00 uur in het·Atrium van Stichting
WoonGoed 2-Duizend, Pastoor Vranckenlaan 4 te Reuver.·De openingstijden zijn: maandag
t/m donderdag van 8:30 tot 16:30 uur,·vrijdag 8:30 tot 12:30 uur en op zondag van 14:00 tot
17:00 uur. De expositie is te bezichtigen tot 23 maart 2012, op zondagen ben ik zelf
aanwezig.
Ik wens jullie veel kijkgenot, Frits Driessen - Reuver
Oprichter AVT Tegelen en Diagroep Limburg, Oud-lid van Nederlandse AV-Kring, Diagroep
Den Dungen en Fotoclub Venlo.


