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Van de voorzitter – september 2013

Eind september vindt voor het eerst de Fotoweek plaats. Van 20 t/m 29 september vinden 
er door het hele land allerlei activiteiten plaats zoals wedstrijden, exposities en workshops. 
Om enige focus aan te brengen in de diverse activiteiten is door de initiatiefnemers, FOAM 
en het Nederlandse Fotomuseum, dit jaar gekozen voor het thema ‘Kijk! Mijn Familie’. 

Fotografie is inmiddels misschien wel het belangrijkste communicatiemiddel geworden 
in onze cultuur. De dagelijkse hoeveelheid foto’s die via sociale media, websites en via 
mail worden uitgewisseld gaat ieder menselijk bevattingsvermogen te boven. Je kunt 
je dan ook afvragen, als foto’s zo belangrijk zijn geworden, of je dan nog een fotoweek 
moet organiseren.  Volgens de organisatoren is de Fotoweek een ode aan de fotografie. 
De Fotoweek moet bewerkstelligen ‘dat iedereen weer bewust(er) kijkt naar fotografie 
en ervaart hoezeer beeld ons leven verrijkt’. Dat is wel een erg algemene doelstelling 
en moeilijk meetbaar maar het belangrijkste is dat fotografie door het hele land in de 
schijnwerpers staat en er leuke en interessante activiteiten plaats vinden.

In Limburg hebben we als afdeling aangesloten bij het thema van de Fotoweek in onze 
haljaarlijkse wedstrijd ‘Limburg in Beeld’. De wedstrijd waarvoor nog inzenden tot 30 
september mogelijk is, heeft als onderwerp ‘Limburgs gezinsleven in beeld’. Fotoclub De 
Sluiter heeft ook aangesloten bij het thema van de Fotoweek. Tijdens hun expositie eind 
september kunnen families een familieportret laten maken. Bovendien organiseren ook zij 
een wedstrijd rond het thema familie.

Het is de bedoeling dat de Fotoweek een jaarlijkse traditie wordt waarin alle organisaties 
die actief zijn op het gebied van fotografie activiteiten organiseren. Als dan wat eerder 
dan dit jaar de datum waarop het start en het thema voor de volgende versie bekend 
wordt gemaakt, zijn misschien meer clubs in staat om in die week wat te doen. Zeker een 
gelegenheid voor clubs die nog wat nieuwe instroom kunnen gebruiken om zich naar buiten 
toe te profileren.

We beginnen begin september evenwel eerst met de opening van de Euregionale 
tentoonstelling in het Limburgs Museum. Op zondag 8 september vindt de opening plaats en 
worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 

U bent allen van harte uitgenodigd!
 
Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg
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Foto van de maand september 2013

Het is weer vakantieperiode, veel mensen zijn momenteel op vakantie of zijn net terug. 
Hoewel sommige fotografen op vakantie juist even niet aan fotograferen willen denken 
zullen de meeste juist veel fotograferen gedurende hun vakantie. Een vreemde omgeving is 
vaak een stuk interessanter om vast te leggen dan de eigen buurt.

De zinderende zomerhitte houdt nog even aan. Volgende week kunnen de temperaturen 
weer omhoog schieten naar 30 graden. Wellicht een goede reden om gewapend met je 
camera er op uit te trekken, naar die talrijke evenementen, waarbij genoeg interessante 
fotogenieke momenten aan je voorbij razen.....! Waarschijnlijk waren er velen op vakantie, 
gezien het geringe aantal inzendingen deze maand, maar ik heb toch nog enkele mooie 
beelden van de warme en zonnige zomer van 2013 ontvangen.

De zomer foto van de maand september gaat deze keer naar Peter Nijskens, met een foto 
waar de zomer echt van af druipt, een strak blauwe lucht, met hier en daar een liefelijk, 
onschuldig wolkje, waartegen het knalgele van de strandtent mooi contrasteert. Maar vooral 
de invulling door de juiste personen op de juiste plaats, maken voor mij dit fraaie beeld 
kompleet. Proficiat Peter met dit zomers tafereel uit Kijkduin.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: contrast

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 september 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). Hier een link naar de volgende thema’s 
voor de komende foto van de maand. thema’s foto van de maand

Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
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persberichten

nieuws voor fotoclubs

Beste fotoclubleden,
 
Al heel lang verzorg ik avonden bij fotoclubs. Tot nu toe vaak alleen mijn fotowerk met een 
verhaal over mijn ontwikkeling.

Nieuw is een avond met foto’s, maar met vooraf stellingen.Aan de hand van stellingen 
discussiëren we dan over allerhande zaken rondom de fotografie. Enkele stellingen zijn:
• Lever iedere keer een foto in, die ze op de club goed vinden. Geen risico’s!!!
• Zonder museumbezoek word je nooit een goede fotograaf!!!
• In de fotoclub scoren foto’s, die mooi zijn voor boven de bank, het hoogst!!!
enz. enz.

In Fotoclub Belfeld heb ik getest. Ze waren er goed over te spreken. Interesse?
 
Wim Jenniskens
0626544505
wim.jenniskens@gmail.com

mailto:wim.jenniskens%40gmail.com?subject=
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hans aarsman bij jarige afv blerick

Beste fotovrienden. Zoals jullie al eerder gemerkt hebben, bestaat de AFC Blerick 50 
jaar. Herinner je de prachtige, bijzondere expositie in Domani! Denk aan onze succesvol 
georganiseerde fotowedstrijd voor niet-fotobond leden. De expo in het Franz Pfannerhuis 
met als onderwerp: Groot Venlo. Als uitsmijter hebben we De Maaspoort gevraagd een 
optreden van Hans Aarsman te organiseren. En tot onze grote vreugde is dit gelukt! 
Hieronder het persbericht van theater de Maaspoort:
 
Hans Aarsman
De Aarsman Projectie - onemanshow
 
EEN OPMERKELIJKE BLIK OP DE WERELD
“Niet alleen leert Aarsman je kijken, ook wordt door zijn blik het zwaarste verdriet draaglijk. 
Het is machtig om te ervaren hoe de foto’s tot Aarsman spreken en hoe hij zijn verwondering 
met ons deelt”, schreef Vrij Nederland. Lezers van de Volkskrant kennen Hans Aarsman 
natuurlijk van zijn wekelijkse rubriek ‘De Aarsman Collectie’, waarin hij ons leert naar 
foto’s te kijken, op een manier waarop we zelf nooit waren gekomen. Gelukkig blijft de 
opmerkelijke blik op de wereld van Aarsman niet tot de krantenpagina’s beperkt: hij komt 
naar ons theater om zijn inzichten te delen. ‘De Aarsman Projectie’ is lezing en conference 
tegelijk, een college in kijken.
 
� In september 2011 ontving Aarsman De Hendrik de Vriesprijs van de gemeente Groningen. 
Deze oeuvreprijs reikt de stad uit aan een Nederlandse kunstenaar, waarvan het werk 
als disciplineoverschrijdend, vernieuwend en toonaangevend wordt gezien. Aarsman is 
regelmatig te zien in ‘De Wereld Draait Door’. In februari 2012 verscheen zijn boek 
‘De fotodetective’.
 
Theater € 21,35  (inclusief garderobe en consumptie) Kleine zaal

Vrijdag 4 oktober, 20.30 uur
Leden van fotobond Limburg, kunnen bij de Maaspoort kaarten bestellen. Vermeld bij de 
bestelling de code foto@30HA . Dan krijg je 10% korting. Bestellen tot 1 oktober! Korting 
geldt uiteraard ook voor een partner!
 
Het wordt een bijzondere avond. Behalve dat de fotobondleden niet naar de randstad 
hoeven voor een optreden, krijgen zij dus ook korting op de entreeprijs! En! Na afloop van 
de voorstelling zal Hans Aarsman nog informeel aanwezig zijn om met een ieder die dat wil 
van gedachten te wisselen. We hopen dat veel Limburgse fotografen deze gelegenheid met 
beide handen aangrijpen!!

Tot ziens op 4 oktober!
Bestuur en leden van AFV Blerick.
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exposities / lezingen en vooraankondigingen

september 
 
-de hele maand september 
Foto expositie van Peter Lambrichs bij Foto Gery , Dautzenbergstraat 40 te Heerlen

- 8  september 2013 t/m 3 november 2013
Opening Euregionale expositie in het Limburgs Museum om 10.30 uur.
Het thema van de tweejaarlijkse wedstrijd voor vrijetijdsfotografen in clubverband is Religie. 
Aan deze wedstrijd namen vijftig fotografen deel, uit de beide Limburgen en het Rijnland. 

- 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.

- 8 september t/m 3 november 2013
Expositie in Museum de Kantfabriek  ‘ Momentopname’ 40 jaar Fotogroep Horst aan de 
Maas. Klik hier voor meer informatie.
 
- 8 september t/m 29 september 2013
Expositie Fotoclub Heerlerbaan in Hoofdgebouw Parc Imstenrade , Parc Imstenrade 66 te 
Heerlen.

- 15 september 2013
Fotokring Midden-Limburg exposeert zondag 15 september in de ECI Cultuurfabriek te 
Roermond, openingstijden: 11:00 -18:00 uur.  In het kader van Open Monumentendag 
(thema: Macht en Pracht). http://www.uxplorer.eu | http://www.historiekzm.nl
http://www.pittstowe.eu

- 20 t/m 29 september 2013
Nationale Fotoweek (zie website: www.fotoweek.nl).

- 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.  

- 27 september t/m 2 oktober 2013
Jaarlijkse expositie van FKZL bij POST- Hoofdstraat 14-16 te Kerkrade. Meer informatie is te 
vinden op de website.

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/448-foto-expositie-peter-lambrichs.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities/426-beneluxsalon-2013.html
http://www.imago-hamme.be
http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf_tijdelijk/flyer_momentopname.pdf
http://www.fotoclubheerlerbaan.nl
http://www.defotoweek.nl/activiteitenoverzicht%3Fplaceid%3D1183
http://www.defotoweek.nl/activiteitenoverzicht%3Fplaceid%3D1183
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/431-expositie-fc-de-sluiter.html
http://www.fkzl.nl
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Exposities

zie ook:
website Kees de Jong
website Rein Reuter

http://www.uxplorer.eu
http://sxale-small.nl
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peter lambrichs bij foto gery in heerlen
Voor mij, als enthousiast amateurfotograaf met een voorliefde voor fauna, flora en 
landschappen, vormen de vele natuurgebieden in Nederland, België en Duitsland een 
onuitputtelijke inspiratiebron.Daarnaast gaat mijn interesse ook uit naar het in beeld 
brengen van de schoonheid van verlaten gebouwen en andere desolate plekken. In 
september zullen ca. 20 foto's van deze twee interessegebieden te zien zijn in de 
expositieruimte van:
Foto Gery
Dautzenbergstraat 40
6411 LC  Heerlen
 
De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van de winkel.
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Expositie 40 jaar Fotogroep Horst aan de Maas op unieke locatie!

Van 8 september t/m 3 november exposeert Fotogroep Horst aan de Maas in Museum 
de Kantfabriek te Horst. Tot 2006 werden in deze monumentale fabriek nog dagelijks de 
antieke kantklosmachines gebruikt  voor het produceren van kant. Heden ten dagen is het 
een museum waarin deze machines in werking te zien zijn. U ruikt de smeerolie en hoort en 
voelt het dreunen van de machines, die onder uw ogen door een samenspel van klosjes en 
naalden in hoog tempo kant produceren. Effectieve en mechanische magie bedacht door de 
mens in een tijdperk zonder ondersteuning van hightech snufjes en slimme apps!!!!

Fotogroep Horst aan de Maas is een actieve groep met mensen die op een enthousiaste 
manier met fotografie bezig zijn. Wat we maken en doen willen we u graag via onze jubileum 
expositie laten zien.  De foto's worden op een zeer speciale manier in de oude fabriekshallen 
bij de kantklosmachines tentoongesteld. Het is de moeite waard om een bezoek te brengen 
aan het museum om al dat moois zelf te aanschouwen en te fotograferen want dat
is daar  toegestaan. (Vergeet vooral je statief niet!) Museum de Kantfabriek is gelegen aan de 
Americaanseweg  8, 5961 GP te Horst.

Tijdens de expositie weken zullen diverse sprekers een zondagmiddag  programma verzorgen 
in de Kantfabriek.
• 15 september Natuurfotograaf Ari Martinali (www.arimartinali.nl)
• 29 september AV presentaties door Leo Koppens
• 13 oktober Popfotografie door Marcel Hakvoort, DE fotograaf van Rowwen Hèze (www.

hakvoortfoto.nl)
• 
De opening van de expositie is op zondagmorgen 8 september om 11.00uur. De inleiding zal 
verzorgt worden door kunstschilder Jan Althuizen uit Griendtsveen. De openingstijden zijn  
van dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De vaste entreeprijs van het museum is  
€ 5,- Afgesproken is dat bondsleden op vertoon van hun bondslidmaatschapskaart een gratis 
kop koffie ontvangen, zo lang de expositie duurt.

Voor meer info :
fotogroephorstaandemaas
museumdekantfabriek

Foto: Marc Cremers van Fotogroep Horst aan de Maas 

http://www.fotogroephorstaandemaas.com
http://www.museumdekantfabriek.nl
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In 2001 nam het Limburgs Museum het initiatief om een tweejaarlijkse fotowedstrijd 
voor documentaire fotografie te organiseren in samenwerking met de Fotobond, afdeling 
Limburg. Inmiddels heeft deze wedstrijd een volwaardig euregionaal karakter door 
de deelname van het Deutsche Verband für Fotografie Nordrhein en het Verbond van 
Limburgse Fotokringen in Belgisch-Limburg.In 2013 kent de euregionale fotowedstrijd 
voor vrijetijdsfotografen die, al dan niet in clubverband, deel uit maken van één van de 
bovengenoemde koepelorganisaties zijn zevende editie.

In 2011 werd in de aanbouw van het museum het mikwe geplaatst, een rituele bad uit 
de dertiende eeuw. Het is het oudste Joodse monument in Nederland.Het mikwe is 
inspiratiebron geweest voor het thema in 2013:

 
Uitingen van Religie in Limburg en in het Rijnland

 Voor deze wedstrijd hebben vijftig fotografen, afkomstig uit de beide Limburgen en uit 
het Rijnland, werken ingestuurd. Uit de 220 ingestuurde foto’s heeft een euregionale jury 
71 foto’s (23 individuele en 11 reeksen) geselecteerd voor de tentoonstelling die vanaf 8 
september 2013 tot en met 3 november 2013 te zien zal zijn in het Limburgs Museum in 
Venlo. Aansluitend zal deze tentoonstelling nog doorreizen naar Duitsland en België.
 
Tijdens de opening van de expositie op zondag 8 september zullen de winnaars van deze 
Euregionale fotowedstrijd bekend worden gemaakt. 

Het programma van de opening is als volgt:
10.30 uur ontvangst
11.00 uur welkomstwoord namens het Limburgs Museum
11.10 uur fotobonden aan het woord
11.20 uur prijsuitreiking met juryrapport
11.40 uur bezoek expositie
12.15 uur borrel in Grand Café
 

Aanmelden voor de opening via info@limburgsmuseum.nl o.v.v. "Euregionale 
Amateurfotografenwedstrijd". Voor meer informatie: zie website Limburgs Museum.

http://www.limburgsmuseum.nl/zien_en_doen/wisseltentoonstellingen/amateurfotografen/


12Rayonbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 3

Foto Expositie FKZL in Post Kerkrade / Nieuw werk!

De vijftien fotografen van Foto Kollektief Zuid-Limburg (FKZL) nodigen u uit voor hun 
jaarlijkse fotopresentatie die ditmaal plaatsvindt van 27 september t/m 2 oktober in POST- 
Kerkrade, Hoofdstraat 14-16 te Kerkrade-Centrum. 

De fotografen van FKZL komen uit alle windstreken van Zuid-Limburg. De leeftijd van de 
clubleden is zeer gevarieerd en daarbij hebben ze allen een sterk persoonlijke stijl. Het 
is juist de grote diversiteit die maakt dat deze gepassioneerde fotografen elkaar wat te 
vertellen hebben. De eigenheid komt door ieders persoonlijke expressie en benadering 
tot uitdrukking in kwalitatief goed en gevarieerd beeldmateriaal. Dat is mede het resultaat 
van een kritisch kijken, bespreken en beoordelen van elkaars werk op de tweewekelijkse 
gehouden bijeenkomsten.

Tijdens de foto-expositie van FKZL tonen 13 leden hun foto’s met uiteenlopende 
onderwerpen. Zo zijn er niet alleen portret-, natuur-, en architectuurfoto’s, maar ook 
landschappen en macrofoto’s te bezichtigen. Aandacht voor detail, kleur en vorm vanuit 
verschillende standpunten staan op deze expositie centraal. Kortom, een expositie die u 
beslist gezien moet hebben. 

De volgende leden exposeren hun werken: Hein Bonnie, Karin Bonnie, Jack Burger, Ruud 
Glasbergen, Theo de Haan, Sirella Dieteren, Marc Kamps, Peter Kerkvliet, Jos Laemers, Loek 
Laudy, David Peskens, Marc Reubsaet en Koen Verjans.

De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond 27 september om 19.30 uur. Gastspreker 
Roy Wanders (fotograaf) zal deze opening extra luister bijzetten.
Bezoekadres expositie: POST- Kerkrade, Hoofdstraat 14-16, te Kerkrade (Centrum)

Openingstijden expositie:
27 september, van 19.30 – 22.00 uur
28 september, van 11.00 – 17.00 uur
29 september, van 12.00 – 16.00 uur
30 september, van 13.00 - 16.00 uur
01 oktober, van 13.00 – 16.00 uur
02 oktober, van 11.00 – 17.00 uur
 

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!
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wedstrijden

limburg in beeld

Voor de eerste editie van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld zijn in maart/april 
totaal 51 foto’s ingestuurd die, vaak op basis van een zeer creatieve invalshoek, de 
Limburgse straten als onderwerp hadden. De drie prijswinnaars hebben inmiddels van 
de wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV een afdruk van hun foto ontvangen in de vorm 
van een fraaie wanddecoratie. Op 1 augustus gaat de tweede editie van deze online 
fotowedstrijd van start. Het thema voor de tweede wedstrijd is:

Limburgs gezinsleven in Beeld 

 Voor deze wedstrijd kunnen foto’s worden ingezonden die het leven van een Limburgs 
gezin als onderwerp hebben en waarbij de associatie met Limburg, in de meest ruime zin, 
nadrukkelijk naar voren komt. Foto’s kunnen worden ingezonden vanaf 1 augustus t/m 30 
september via het e-mailadres: Limburginbeeld@fotobondlimburg.nl.Aansluitend zal de 
jurering van de foto’s plaatsvinden en op 20 oktober zal de uitslag worden gepubliceerd op 
de website van de afdeling.

Het bedrijf Vakcolor Digitaal BV uit Buchten zal wederom als wedstrijd-sponsor optreden 
en stelt aan de inzenders van de drie winnende foto’s een afdruk in de vorm van een 
wanddecoratie ter beschikking.

Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het 
wedstrijdreglement kun je vinden in de documenten die u van de site kunt downloaden.

Limburg in Beeld;informatie en reglement

We gaan er, mede vanwege de fraaie prijzen, van uit dat ook voor deze tweede editie van 
Limburg in Beeld weer een groot aantal foto’s zullen worden ingestuurd.

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities

http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/Bestuur/Limburg_in_Beeld_informatie_2013-2.pdf
http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/Bestuur/Limburg_in_Beeld_reglement_2013-2.pdf


15Rayonbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 3

De Fotoweek-activiteiten in Limburg

Van 20 t/m 29 september 2013 is het Fotoweek. Tien dagen lang staat heel Nederland in het 
teken van fotografie. Er valt van alles te beleven voor iedereen die van foto’s en fotograferen 
houdt. Samen met fotografen (professionals en amateurs), fotoclubs, musea, fotowinkels, 
bibliotheken en boekhandels worden activiteiten in het hele land georganiseerd. Het thema 
van Fotoweek 2013 is ‘Kijk! Mijn Familie’.
 
In Limburg worden activiteiten georganiseerd door de Fotobond afd. Limburg en door FC 
de Sluiter. Daarnaast exposeren 2 fotografen die aansluiten bij het thema van de fotoweek.
Hieronder is informatie overgenomen en gelinkt van de landelijke website van de Fotoweek.
Dus voor meer informatie klik  op onderstaande afbeelding.

http://www.defotoweek.nl/partneroverzicht/fotobond/limburg-in-beeld
http://www.defotoweek.nl/partneroverzicht/fotobond/laat-een-familieportret-maken-tijdens-expositie-van-fotoclub-de-sluiter%2C-maasbracht
http://www.defotoweek.nl/partneroverzicht/fotobond/finale-fotowedstrijd-kijk%21-mijn-familie-fotoclub-de-sluiter-maasbracht
http://www.defotoweek.nl/partneroverzicht/rafael-phillippen-fotografie/familia
http://www.defotoweek.nl/partneroverzicht/limburgs-museum/speelse-familieportretten
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Dutch Mountain Film Festival 

Wat is het toch waardoor de bergen ons zo aantrekken? Wat inspireert ons zo in die verticale 
wildernis? Benieuwd naar welk beeld jouw ultieme uitenervaring weergeeft, wordt in het 
kader van de vierde editie van het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) in Heerlen een 
fotowedstrijd georganiseerd met als thema 'Mijn hoogtepunt in de bergen'.
 
Maak deze zomer of zoek in jouw archief een foto die voor jou samenvat wat de bergen 
voor je betekenen. Plaats de foto (max. drie foto's per deelnemer) als reactie op de DMFF 
Facebookpagina (http://www.facebook.com/events/127624970781654/) met als brijschrift 
'Natuurlijk nodig je al je vrienden uit voor het Dutch Mountain Film Festival (DMFF)'. Je 
wordt vrijgelaten in de interpretatie van dit onderwerp. Zowel amateurfotografen als 
professionals (alle leeftijden) mogen deelnemen aan de wedstrijd. De wedstrijd loopt van 

1 juli t/m 30 oktober 2013.
 
Een deskundige jury onder leiding van bergsportfotograaf Paul Lahaye zal in november 2013 
de prijswinnaars bekend maken. De eerste prijs is een volledig verzorgd VIP arrangement 
voor twee personen tijdens het DMFF#4 inclusief gratis toegang tot Snowworld en de 
publicatie van je foto in Op Pad. De beste foto's van deze fotowedstrijd worden tijdens het 
DMFF#4 op 8 februari 2014 tentoongesteld. Kijk voor meer info, de voorwaarden en het 
wedstrijdreglement op de website.

https://www.facebook.com/events/127624970781654/
http://www.dmff.eu/foto
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Beginnerscursus AV-producties

Algemene informatie 

Audiovisuele producties zijn filmpjes die zijn samengesteld uit een aantal gefotografeerde 
beelden of video’s, gecombineerd met muziek en/of gesproken woord. De foto’s vormen 
hierbij een verhaal of hebben een bepaalde andere samenhang. In de beginnerscursus 
werken we met stilstaande beelden (foto’s).

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waarin de volgende zaken aan de orde zullen 
komen:
• Thematisch uitwerken van een onderwerp, keuze van foto’s;
• Foto’s in overvloei;
• Muziek- en geluidkeuze;
• Programmeren van beelden met muziek (softwarekeuze);
• Maken van de serie.

Tussen de bijeenkomsten door krijgt u huiswerkopdrachten mee om zelf te oefenen. De 
huiswerkopdrachten worden in de volgende bijeenkomst besproken.  

Na het volgen van deze beginnerscursus kunt u zelf  geschikte foto’s en muziek uitzoeken 
voor een AV-productie en kunt u zelf een eenvoudige AV-productie maken. 

Praktische informatie

De cursus zal gegeven worden door Leo  Koppens en Wim Jenniskens en omvat vier 
cursusavonden. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn voor de cursus, zal er een cursus 
plaatsvinden in Noord-Limburg en een cursus in Zuid-Limburg. De cursus gaat door wanneer 
er minimaal 8 deelnemers zijn. Het maximum aantal deelnemers is 10.

De cursus in Noord-Limburg zal plaatsvinden in het Gemeenschapshuis De Egelantier in 
Venlo op de maandagavonden van 20.00 uur tot 22.30 uur op de volgende data: 

23 september, 14 oktober, 11 november en 16 december 2013.

De cursus in Zuid-Limburg zal plaatsvinden bij Fotoclub Dracula in Margraten op de 
donderdagavonden van 20.00 uur tot 22.30 uur op de volgende data: 

26 september, 17 oktober, 14 november, 19 december 2013.

U dient thuis te beschikken over een computer om het huiswerk te kunnen maken. Als u de 
beschikking heeft over een laptop, dan verzoeken wij u deze mee te nemen naar de cursus. 
Tijdens de cursus wordt gewerkt met de software Wings Platinum. U kunt gedurende de 
cursus gebruikmaken van een gratis proefversie van Wings Platinum. Informatie hierover 
krijgt u na de inschrijving. De kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Fotobond 
afdeling Limburg en het Huis voor de Kunsten te Roermond. De eigen bijdrage voor de 
cursus bedraagt € 30,- per deelnemer. 
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Aanmelden voor de cursus AV-producties

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.

• 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;
 o bondslismaatschapsnummer.

• 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 € 30,- 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. 

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
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