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van de voorzitter - JULI / AUG 2013

Kleur lijkt weer helemaal terug. Tenminste als je het Fotofestival Naarden als maatstaf kunt 
beschouwen voor fotografische trends. Het overgrote deel van de exposities bestond uit 
kleurenfoto’s. De trend in de vrijetijdsfotografie lijkt juist de andere kant op te gaan, steeds 
meer zwart-wit fotografie mede gestimuleerd door het veelvuldige gebruik van SE. Ik besef 
dat het een heikele zaak is om over trends te praten want er zijn altijd voorbeelden te 
benoemen die het tegendeel bewijzen en eenvoudig turven lukt niet in de omvangrijke en 
complexe wereld van de fotografie. 

Volgens sommige cultuurfilosofen hebben mensen in tijden van crisis vooral behoefte aan 
dingen die hun opvrolijken. Zou daarmee het gebruik van kleur te maken hebben, en was dat 
de reden dat Jan Banning thuislozen in Amerika op z’n mooist fotografeerde? Niet de grauwe 
werkelijkheid van het zwervende bestaan, liefst nog dramatisch aangezet door veel donkere 
tinten en grove korrel om de uitzichtloosheid te benadrukken, maar mooi uitgelichte 
portretten in kleur op maxi formaat. Banning maakte er ‘glamour’ zwervers van. 

Op FotoQ is een discussie te vinden over de benadering van de hedendaagse documentaire 
fotografie. Teun Voeten plaatste een artikel over ‘De Ondraaglijke Lichtheid van Dutch Doc’. 
Dutch Doc is de prijs voor de beste Nederlandse documentaire fotografie. Volgens Voeten 
hebben de laatste twee jaar documentaires gewonnen die niet passen in de traditie van 
geëngageerde sociale fotografie en is er sprake van teveel artistieke nieuwlichterij. “Oude 
Zure Zakken versus Trendy Triviale Nieuwlichters”, zo omschrijft hij de discussie.  

Alle discussies over het wezen van de verschillende soorten van fotografie helpen niet om 
zicht te krijgen op de waarheid omdat er geen waarheid bestaat. Er zijn opvattingen en die 
opvattingen zijn nooit absoluut. De discussies hebben wel als voordeel dat je meer bewust 
naar fotografie gaat kijken en helpen fotografen om gericht hun eigen keuzes te maken te 
maken uit de veelvoudige werkelijkheid.

Misschien een zwaar thema zo net voor de vakantieperiode maar wij hebben de luxe om 
onze eigen fotografische keuzes te maken omdat we niet economisch afhankelijk zijn van 
fotografie. 

Ik wens iedereen een relaxte vakantie met veel fotografische hoogtepunten en je bepaalt 
zelf wat die hoogtepunten zijn.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Dagelijks worden miljoenen foto’s gemaakt van kleurige zonsondergangen, idyllische landschappen, 
mooie bloemen, fraai getekende vlinders, de kinderen, de kleinkinderen en de huisdieren.
Kortom: opnamen van mensen met wie we een sterke band hebben of van indrukwekkende 
natuurverschijnselen. Foto’s van onderwerpen die positieve emoties bij ons oproepen.

Verreweg de meeste mensen zullen nooit iets “lelijks” fotograferen. Toch heb je een kleine groep 
liefhebbers die zich juist bij voorkeur richt op onderwerpen die onderhevig zijn aan verval. Zij zijn 
in staat de schoonheid van teloorgang te kunnen zien en willen de emoties die dit bij hen oproept 
fotografisch “vangen”. 
Oude leegstaande gebouwen, zoals fabrieken en boerderijen, vormen voor hen een eldorado. Overal 
kom je op die plekken sporen tegen die iets vertellen over het verleden. Als je zo’n foto ziet, is de 
kans groot dat deze emoties bij je oproept. Je fantasie wordt geprikkeld. De foto laat je een door jou 
bedacht verhaal vertellen.
Wanneer iets gewoon mooi is, ben ik het vaak snel vergeten. Maar wanneer het in verval is, krijgt het 
een verhaal en word ik nieuwsgierig.
 
Uit de 34 ingezonden foto's heb ik weer getracht, de drie naar mijn menig beste foto's, te kiezen.
 

Foto van de maand  - juli / augustus 
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Een eervolle vermelding is er voor het "groene monster" van Theo de Haan, verval 
in optima forma....een aan lager wal geraakte gevelversiering die langzaam wordt 
opgenomen in de natuur, mooi in evenwicht met de gehavende muur op de 
achtergrond 

 

De tweede eervolle vermelding gaat naar het rode racemonster van Hay Herben, waar 
kom je zo iets tegen ? Hoe lang zou die er al staan ? Waar is die voor gebruikt ?
Allemaal vragen die zo maar in mij opkomen. Het leuke is, dat iemand anders bij 
het bekijken van deze foto weer totaal andere vragen zal verzinnen. Het is een 
foto die je tot nadenken stemt. Misschien meer dan een foto van een prachtig 
gekleurde vlinder….

En dan de winnaar van deze maand, een foto die me zeer verraste, omdat die geheel 
anders is, een ongewoon onderwerp maar met duidelijke tekens van verval ....! 
Bovendien zorgen de wormen boven op de opengescheurde schoen voor een perfecte 
afmaker van deze ludieke en tevens unieke foto van de maand.
De maker van deze fantastische foto is Mat Wetsels van Fotogroep Photon 
Maastricht, Mat Wetsels van harte proficiat..!
  
In verband met de vakantie periode is de volgende foto van de maand, met als thema:
Zomer, niet eind Juli, maar eind augustus, dus voldoende tijd om je foto van de maand te 
schieten.
 
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 augustus 2013
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)
Voor de thema’s  ‘Foto van de maand’ voor de komende maanden zie volgende pagina.

Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand 
 
Jean-Pierre Creemers 
redacteur Foto van de maand  
redactie@fotobondlimburg.nl

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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thema’s van de foto vd maand

Er kwam een verzoek binnen om de thema’s voor de foto van de maand eerder aan te kon-
digen, zodat er alvast aan gewerkt kon worden. Aan dit verzoek wil ik graag mee werken, 
hieronder alvast enkele thema’s voor de komende maanden.

Suggestie’s uwerzijds zijn natuurlijk altijd welkom.
 
September:     Zomer
Oktober:          Contrast
November:      Stilte
December:      Reflectie
 
M.i.v. het volgende rayonbulletin zullen we thema’s voor de komende maanden vermelden 
rechtsonder in het colofon (pagina 2).  
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Fotografiecursus 2013 ‘De Verdieping’
Algemene informatie:
De fotografiecursus “De Verdieping” is bedoeld om beginnende fotografen te helpen bij het 
zoeken naar meer inhoud, creativiteit, compositie en opnametechniek in hun fotografie.
De cursus “De Verdieping” heeft tot doel je bewuster te laten worden waar je fotografisch 
gezien staat. Hoe kom je van afbeelding naar verbeelding, wat wil je met jouw fotografie 
bereiken, wat wil je laten zien, met welk doel fotografeer je, enzovoort.

De cursus omvat geen uitgestippeld leerplan, maar is meer bedoeld als een zoektocht die 
voor iedere deelnemer verschillend zal zijn. Het verloop van deze cursus hangt daardoor 
ook voor een groot deel af van de inzet en het enthousiasme van de deelnemers.

Het is belangrijk om op één punt duidelijk te zijn, deze cursus is geen verdieping in de 
techniek en/of beeldbewerking binnen de fotografie. Primair gaat het om de beelden, wat 
er op de foto staat en hoe het op de foto staat. Ondersteunend daaraan zullen techniek en 
beeldbewerking aan de orde komen en deze zaken zullen ter sprake komen.

Het wordt alles behalve een eenvoudige cursus, maar het worden wel gezellige en leerzame 
bijeenkomsten. Bij het zoeken naar verdieping gaan we zoeken naar wat we zelf met de 
fotografie willen bereiken en wat we leuk vinden om te doen. Verdiepen in een onderwerp 
en daar minstens een half jaar aan werken … “De Verdieping” geeft plezier!

Praktische informatie:
De cursus zal gegeven worden door Bondsmentor Jan Nabuurs en omvat zes 
cursusavonden. De cursus vindt plaats op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in 
het Huis voor de Kunsten te Roermond op de volgende data: 

18 september, 23 oktober, 27 november (2013), 15 januari, 26 februari, 2 april (2014).

Bij de eerste bijeenkomst dienen de deelnemers totaal 10-15 foto’s (recent werk) mee te 
brengen:
• foto’s van jouw favoriete onderwerp,
• foto’s van een bekende of minder bekende fotograaf (uit een tijdschrift of een fotoboek), 
welke jouw waardering heeft, foto’s die zijn besproken op de fotoclub en die met veel 
commentaar hebben opgeleverd,
• foto’s waar vragen over zijn.

Voor het kiezen van het onderwerp / thema is het verstandig om voorafgaand aan de cursus 
na te denken over:
• wat wil ik leren?
• wat wil ik verbeteren en/of veranderen aan mijn fotografie?
• Wat vind ik belangrijk - de schoonheid, het verhaal, de compositie of toch vooral de 
techniek?
• Welke fotografen zijn voor mij een voorbeeld? 
• Wat zou voor ik een interessant onderwerp zijn om enige tijd mee bezig te zijn? 
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Het is de bedoeling dat de opdracht van de eerste avond ruim geïnterpreteerd wordt: “gebruik 
de eerste periode om te onderzoeken wat je leuk of uitdagend vindt om intensief mee bezig 
te zijn”. Tijdens dit proces is het natuurlijk mogelijk dat je komt tot een andere invulling van 
onderwerp / thema. De tweede avond wordt de opdracht definitief waarna iedereen hier 
serieus mee aan de slag gaat.

Bij elke bijeenkomst wordt verwacht dat er 4 tot 10 nieuwe foto’s op papier (!) worden 
meegebracht, al of  niet in passe-partout. Om een actieve en interactieve bespreking te krijgen, 
worden de foto’s op tafel gelegd tijdens de discussie.
Voor een goed resultaat van de eindpresentatie zullen de techniek en de afwerking uiteindelijk 
wel belangrijk zijn.

Aanmelden voor de cursus De Verdieping:
Wilt u zich aanmelden voor de cursus? Hieronder leest u wat u dan moet doen.
- Deelnemers dienen (persoonlijk of via de club) lid te zijn van de Fotobond.
- De kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Fotobond afdeling Limburg en het Huis 
   voor de Kunsten. De overige kosten worden gedekt door een eigen bijdrage van de cursist en 
   bedraagt € 50,- per deelnemer. 
- Aanmelden voor de cursus kan door het sturen van een e-mail naar Mary van Rossenberg  
  (mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl) onder vermelding van 
 o naam, adres, woonplaats;
  o telefoonnummer;
 o naam Fotoclub, -kring, -groep;
 o bondslidmaatschapsnummer
- Na de aanmelding krijgt u per e-mail bericht of u kunt deelnemen aan de cursus.

Let op: Pas nadat u per e-mail bericht hebt gekregen dat u kunt deelnemen aan de cursus dient 
u de bijdrage van € 50,- te voldoen. Inschrijvingen voor de cursus zijn pas definitief wanneer de 
bijdrage is  overgemaakt.
De volgorde van aanmelding wordt gehanteerd voor deelname aan de cursus. Indien zich meer 
dan 12 cursisten aanmelden, wordt een maximum van 2 deelnemers per club gehanteerd.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Fotobond afdeling Limburg
Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
T: +31 (0)6 3482 0172
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl
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Vorig jaar heeft het bestuur van 
de Fotobond afdeling Limburg 
een enquête gehouden onder 
alle Limburgse fotoclubs. 
Hieruit kwam naar voren dat 
er bij een groot aantal clubs 
behoefte bestaat aan een cursus 
digitale beeldbewerking met 
Photoshop, zowel cursussen 
voor beginners als cursussen 
voor gevorderden.

Om invulling te geven aan deze 
behoefte heeft de afdeling 
Limburg, samen met Theo 

Smeets, een cursus Digitale Beeldbewerking voor beginners opgezet voor haar leden. 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog geen ervaring hebben met digitale beeldbewerking.
 
Het doel van de cursus is om de beginselen van digitale beeldbewerking onder de knie te krijgen. 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt aangevuld met audiovisuele instructies, die 
thuis kunnen worden bestudeerd. 
Het voordeel van deze methode is dat het aantal bijeenkomsten beperkt kan blijven en dat 
iedereen op eigen tempo en op het moment dat het hem/haar uitkomt thuis kan leren en 
oefenen.

Heeft u belangstelling voor deze cursus, dan verzoeken wij u een email te sturen naar mary.van.
rossenberg@fotobondlimburg.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, naam 
fotoclub en Bondslidmaatschapsnummer.

Wanneer er voldoende belangstellenden zijn voor een cursusgroep, zullen we de cursus verder 
gaan uitwerken en plannen.

Met vriendelijke groet,

Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers.

Fotografiecur-
sus 2013 ‘De 
Verdieping’

Cursus Digitale beeldbewerking voor beginners
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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 / AuGuSTuS 2013
- 11 mei t/m 1 september 2013
Het Museum Folkwang in Essen hexposeert werk van de Magnum-fotograaf Leonard Freed, 
die ook enige tijd in Nederland heeft gewerkt. Klik hier voor portfolio Leonard Freed.
 
- 23 augustus t/m 1 september 2013
Die Hauptausstellung der urbEXPO 2013 mit Kees de Jong und Rein Reuter (Fotokring 
Midden-Limburg) zeigt über sechzig Fotografien und künstlerische Positionen siebzehn 
Künstler aus vier Nationen.
(Rotunde/ Alter Bochumer Hauptbahnhof, Konrad-Adenauer-Platz 3, 44787 Bochum)

SEPTEMBER 2013
- 8  september 2013
Opening Euregionale expositie in het Limburgs Museum om 10.30 uur.
 
- 8, 14, 15 en 16 september 2013
48 ste Beneluxsalon in Feestzaal de Bond in Hamme (Vlaanderen).
Opening en prijksuitreiking is op zaterdag 7 september om 15.00 uur.  Uiterste inzendtermijn 
voor deelname is 24 juli 2013.
Voor informatie klik hier of ga naar www.imago-hamme.be. 

- 20 t/m 29 september 2013
Nationale Fotoweek (zie ‘de Fotoweek’- website voor Limburgse activiteiten).

- 28 en 29 september 2013
FC de Sluiter exposeert zowel op zaterdag als op zondag van 13.00 - 17.00 uur in de Kösterie 
in Maasbracht.
Tevens sluit de FC de Sluiter aan bij de activiteiten van de Fotoweek. 
Op zaterdag worden de winnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd ‘Kijk, mijn Familie” 
en daarnaast zullen de portretfotografen van ‘de Siuiter’ in een fotostudie van de Fotoweek 
famlieprotretten maken. 
Zie website van de Sluiter: www.desluiter.nl

Exposities en lezingen

http://www.defotoweek.nl/activiteitenoverzicht%3Fplaceid%3D1183
http://www.desluiter.nl/EXPO2013.html
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NOVEMBER 2013
 
- 15, 16 en 17 november 2013
25 jarig jubileum expositie van Reflex 88.
Opening is op vrijdagavond 15 november. Uiteraard in de Spuiklep in Heerlen.
Website: www.fotoclubreflex.nl
 
- 22, 23 en 24 november 2013.
Expositie Fotokring Echt.  Opening vrijdagavond 22 november.  
zie ook: http://www.fotokring-echt.nl/

 
DECEMBER 2013

 
- 15, 16 en 17 november 2013
- 8 december 2013
DiaDigiDag 2013 in Nederweert Eind.
Op 8 december wordt de 2013 editie gehouden in de Reigershorst,  
Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Nederweert Eind.

http://www.fotoclubreflex.nl
http://
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URBexpo 2013
met de Nederlandse deelnemers Rein Reuter en Kees de Jong 
(beiden lid Fotokring Midden-Limburg).

zie: http://urbane-kunst.eu/index.php?section=calendar&cmd=event&id=5
 
zie ook:
website Kees de Jong (http://www.uxplorer.eu/),
website Rein Reuter http://sxale-small.nl/).

zie:%20http://urbane-kunst.eu/index.php%3Fsection%3Dcalendar%26cmd%3Devent%26id%3D5
http://www.uxplorer.eu/
http://sxale-small.nl/
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Je mist wat als je er niet bent geweest!!
 
Dat is een sterke bewering! Waar gaat het over?
 
We hebben het over de DiaDigiDag 2013 in Nederweert Eind.
Op 8 december wordt de 2013 editie gehouden in de Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 
6034TE Nederweert Eind.

In het najaar worden er - in samenwerking met de afdeling - een tweetal cursussen gegeven om AV 
series te kunnen gaan maken. We weten nu nog niet of er ook vanuit deze cursus inzendingen gaan 
komen, maar dat zou best wel eens kunnen!!
 
Wilt u meedoen? Inzenden kan vanaf half september tot 15 november.

Wilt u komen kijken? De zaal 
is open vanaf kwart voor één. 
De show begint om één uur 
en duurt tot vijf uur.

 
Ondanks de steun van de 
afdeling Limburg vragen we 
een kleine entree bijdrage 
van € 2,50.
Kom kijken! Geniet van 
een andere manier dan 
fotoalbums of een enkele 
foto op het clubpresentatie 
tableau om je beelden te 
presenteren!
Reserveren is niet nodig. In 
de sporthal is ruimte genoeg!

Tot ziens op 8 december in 
Nederweert Eind.

DiaDigiDag 2013
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Wilt u meedoen aan de Benelux-salon 2013? 
Uiterste inzenddatum is  24 juli 2013 !  
Voor meer informatie over deelname zie de website www.imago-hamme.be

http://www.imago-hamme.be
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