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van de voorzitter - februari 2014

Van de voorzitter – februari 2014

Het was weer spannend wie de Zilveren Camera 2013 zou winnen.  
De fotografe des vaderlands Ilvy Njiokiktjien, van wie ik alleen de voornaam correct kan 
uitspreken, ging met de hoofdprijs aan de haal. Haar winnende foto is gemaakt tijdens 
het laatste eerbetoon aan Nelson Mandela. Zij is de eerste vrouw in 65 jaar die de Zilveren 
Camera wint! Voor mij een opmerkelijke wetenswaardigheid maar waarschijnlijk heeft het 
te maken met het feit dat veel prijswinnende foto’s gemaakt worden in brandhaarden van 
geweld?

Willem van Zoetendaal schrijft op PhotoQ “De Zilveren Camera en ook World Press Photo 
mogen wat mij betreft worden opgeheven, geen prijs s.v.p. voor de mooist gemaakte 
gruwelfoto. Geen prijsuitreikingsbitterballen bij zorgvuldig uitgelichte dood. Dat kan niet 
meer.” 

Gelukkig blijken er enig zoeken ook foto’s in de prijzen gevallen die de hoopvolle kanten 
van het leven laten zien. De serie ‘A monday in Kabul’ van Marieke van der Velden toont 
ons bewoners op hun favoriete plekken in de stad. Voor mij stond Kabul synoniem met 
geweld, onderdrukking en onverdraagzaamheid. Deze serie laat zien dat daar ook geluk, 
saamhorigheid en humor bestaan.

De ingezonden foto’s voor de Zilveren Camera maken nog eens duidelijk hoeveel 
keuzemogelijkheden fotografen hebben. Welke kanten van het leven wil je in beeld brengen 
en hoe gebruik je de camera om je boodschap te versterken.

Op 2 februari hebben we als afdeling Chris Keulen uitgenodigd voor een lezing over zijn  
fotografische kijk op de wereld. Het belooft een boeiende presentatie te worden. Ik verwacht 
dus veel publiek. Daarvoor houden we eerst nog onze jaarlijkse ledenvergadering waar we 
onze plannen voor 2014 zullen presenteren.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Foto van de maand  - FEBRUARI 

Helaas kwamen er deze maand niet veel foto's binnen, al hoewel het thema voor de hand lag….
namelijk: binnen….!
Blijkbaar zijn het veelal buitenmensen, de Limburgse fotografen, die liever naar buiten trekken om 
te fotograferen.
Het is natuurlijk véél leuker om in de buitenlucht te fotograferen. Zeker omdat natuur- landschap- 
en dierfotografie tot de onderwerpen behoren die nu eenmaal uithuizig plaatsvinden. Maar 
stillevens bijvoorbeeld, kunt u ook zeer goed binnenskamers doen, en deze stillevens ontbraken 
juist bij de inzendingen.
Ondanks dit, waren er toch weer schitterende en originele opnames bij, van onder andere 
interieurs, soms in urbex, heel desolaat, maar ook heel strak en modern.
Daarom heb ik er ook drie heel verschillende foto's uitgepikt, die een duidelijk beeld geven, hoe 
verschillend het thema binnen geïnterpreteerd werd.
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Jean-Pierre Creemers 
redacteur Foto van de maand  
redactie@fotobondlimburg.nl

De eerste eervolle vermelding is 
voor Jan Janssen van fotogroep 
Horst aan de Maas, twee ramen 
van een trein….binnen achter 
de ramen kijken vele ogen je 
belangstellend aan…mooi van 
kleur…een genot om naar te 
kijken.

 
  

Een eervolle vermelding is er ook voor Maja Mars, met haar 
urbex versie van een het thema binnen, in bijna zwart-wit 
van een immens grote koeltoren, en juist de toevoeging van 
het "wachthuisje", benadrukt de overweldigende grootheid 
des te meer.

De eervolle titel: foto van de maand gaat ditmaal  
naar Hub Vermeeren, wederom van fotogroep Horst aan de 
Maas, voor zijn sfeervolle invulling aan het thema : Binnen. 
Een weloverwogen beeld, door de beperking aan kleur, de 
bewuste vlakverdeling, en de drie elementen { spiegel, gele 

t.l. en het beeld } die je feilloos door de foto leiden.

Proficiat Hub Vermeeren met deze sfeervolle foto van de maand.
  
De volgende foto van de maand, heeft deze keer geen thema: alle foto's zijn welkom!

Wellicht inspireert dit tot meer inzendingen

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 februari 2014
Stuur je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. Gaarne in het 
gewenste  jpeg 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.

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Bestuursmededeling

Kamer van Koophandel Heerlen nr. 14060204                                                ING rekening  420 853 

   
UITNODIGING - Jaarvergadering 2014 - BNAFV afdeling Limburg 

 
 

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de 
 

Algemene Ledenvergadering Fotobond BNAFV afdeling Limburg 
 

Deze vergadering vindt plaats op zondag 2 februari 2014 om 13.30 uur  
 

in Café Zaal “Aad Leeuwe” aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond. 
 

Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en  
uitnodigen tot deelname aan deze vergadering. 

 
AGENDA 
 
1. Opening door Frans Grommen, voorzitter 

2. Behandeling van de notulen van de ALV d.d. 13 maart 2013 

3. Ingekomen stukken en toevoeging van agendapunten 

4. Jaarverslag van het Bestuur over 2013 

5. Jaarverslag Financiën 2013 

Financieel overzicht en verslag commissie kascontrole 2013, verkiezing commissie 2014 

6. Verkiezing bestuursleden 

Secretaris Frans Smets is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.  

OPROEP: Aanmelding kandidaten Secretaris uiterlijk 20 januari schriftelijk kenbaar maken bij het 

secretariaat van de Fotobond Limburg secretaris@fotolimburg.nl 

7. Activiteitenplan 2014 

8. Begroting 2014 

9. Rondvraag en Sluiting 

 

Na de jaarvergadering is er van 15.00 tot 17.00 uur een interessant FOTOGRAFISCH TOETJE:   

Maastrichtse fotograaf Chris Keulen (1959, Heerlen), 

studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen en fotografie aan de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn specialisme is documentaire 

fotografie in binnen- en buitenland. Soms in opdracht, vaak op eigen initiatief. 

 
De lezing kan ook los van het bezoek aan de jaarvergadering gezocht worden. 

Leden van de Fotobond hebben op vertoon van hun ledenpas gratis toegang, entree € 5 voor NIET-leden Fotobond. 

FOTO Afdeling 

Limburg BOND 
ond 
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Lezing na de algemene ledenvergadering 2014

PERSBERICHT 
Fotobond Limburg 

 
 

                          
Contactpersoon Huis voor de Kunsten Limburg: Patricia Peters MA, Consulent Film & Fotografie 

Kapellerlaan 36 • 6041 JC Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond 
T: 0475 399 278 • E: ppeters@hklimburg.nl 
www.hklimburg.nl • www.fotobondlimburg.nl  

Facebook: facebook.com/huisvdkunsten • facebook.com/FotobondLimburg 
Twitter: @HuisvdKunsten • @FotobondLimburg 

 

Lezing en presentatie door fotograaf Chris Keulen 
 

        
    Foto: Hot Splinters of Glass – le tour d’Afrique Foto: Expositie langs de snelweg A2   
 
De Fotobond Limburg organiseert op zondag 2 februari a.s. om 15.00 uur een lezing en presentatie door 
de Limburgse fotograaf Chris Keulen (Heerlen 1959). Neerlandicus Chris Keulen studeerde in 1993 af aan 
de Koninklijke Academie van beeldende kunsten in Den Haag. Hij vervolgde daarna zijn carrière als 
professioneel fotograaf. Hij werkte onder andere voor NRC Handelsblad en Trouw. Zowel in 2000 als in 
2010 vielen zijn fotoseries in de prijzen op de World Press Photo. Zijn specialisme is documentaire 
fotografie in binnen- en buitenland. Met zijn foto’s wil Chris Keulen geen antwoorden geven, maar juist 
vragen stellen.  
 
Voor zijn laatste project reisde hij drie jaar door de grensstreken van 
Limburg, Duitsland en België. Hij maakte een eigenzinnig portret van 
het leven in een grensregio waar de machtscentra Amsterdam, Brussel 
en Berlijn ver weg lijken. Zijn foto’s geven een inkijk in de menselijke 
komedie, waarachter soms tragiek schuilgaat.  
 
Over dit project publiceerde hij het boek ‘Chez Nous’. 
 
 
De lezing van Chris Keulen vindt plaats op zondag 2 februari van 15.00 tot 17.00 uur in Café Zaal “Aad Leeuwe”, 
Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.  
Leden van de Fotobond hebben op vertoon van hun ledenpas gratis toegang, entree € 5 voor NIET-leden Fotobond. 

 
Kijk voor meer informatie over de lezing op www.fotobondlimburg.nl. Meer informatie over fotograaf 
Chris Keulen en een impressie van zijn werk is te zien op: www.chriskeulen.com 
 
Over de Fotobond Limburg: De Fotobond Limburg behartigt de belangen van 583 amateurfotografen die 
zijn aangesloten bij één van de 38 fotoclubs of thematische fotogroepen in Limburg. De doelstelling van 
de bond is het bevorderen van de creatieve fotografie, door middel van lezingen, fotowedstrijden  en 
fotografieworkshops.  
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bondsfotowedstrijd 2014

De Bondsfotowedstrijd komt er weer aan, en dit jaar heeft F.C. Haaksbergen de eer deze te mogen 
organiseren.
Deze vereniging nodigt je, naast tot het deelnemen aan de Bondsfotowedstrijd, ook uit tot het 
bijwonen van de openbare bespreking op 29 maart in: 

 Theater De Kappen,  
Sterrebosstraat 2,  

7481 DD Haaksbergen.

Voor deelname aan de Bondsfotowedstrijd is de volgende informatie van belang:
1. Reglement BFW 2014
2. Toelichting reglement BFW 2014
3. Inschrijfformulier + Deelnemersstickers BFW 2014

Deze formulieren zijn te downloaden van de website van de BNAFV afdeling Limburg en van de 
landelijke site van de BNAFV.

Bij het invullen van het inschrijfformulier, zullen de deelnemersstickers, welke achterop de foto 
geplakt worden en welke zich op het 2e tabblad bevinden, automatisch ingevuld worden.
Zorg ervoor dat de foto's, CD en inschrijfformulier uiterlijk 5 maart 2014 op het ontvangstadres in 
Haaksbergen aanwezig zijn. Houd er rekening mee dat verzending uitsluitend mag in de door de 
Fotobond beschikbaar gestelde verzenddozen en dat onvoldoende gefrankeerde pakketten worden 
uitgesloten van deelname en retour afzender worden gezonden.
De organisatoren willen je dringend verzoeken, vanwege leesbaarheid, alle bestanden digitaal in te 
vullen. Stuur het ingevulde inschrijfformulier tijdig digitaal naar bfw@fotobond.nl. Daarnaast moet 
een print bij de inzending zijn gevoegd.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan horen de organisatoren die graag.
Dank voor je deelname en graag tot ziens op 29 maart!

Coördinator Bondsfotowedstrijd is Wally van den Boom.
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Jean-Pierre op bezoek  bij ..... 
                                      de expositie van Dracula
 
Ieder jaar weer opnieuw is het fotoclub Dracula, die in het tweede weekend van januari, 
traditiegetrouw de eerste foto expositie organiseert.
Na een kort welkomstwoord door Dracula voorzitter Marcel Jakobs, was het wederom de eer 
aan onze rayon voorzitter Frans Grommen, om de opening van deze foto tentoonstelling te 
verrichten.
In zijn boeiende inleiding sprak Frans over de verschillende invalshoeken binnen de fotografie.
Foto's worden gemaakt binnen een bepaalde invalshoek. Je maakt bijvoorbeeld een natuurfoto 
om de schoonheid der dingen te tonen. Maar je kunt ook een natuurfoto maken om juist de 
verrommeling van het landschap te laten zien. Mogelijk dat een andere fotograaf juist iets van 
de recreatie in de natuur toont.
 
De vraag die menig vrijetijdsfotograaf, in het kader van "zijn beeldtaal" kan stellen is vanuit 
welke invalshoek hij foto's maakt.
Is het realisme... formalisme of….?

Met deze opdracht van Frans Grommen in mijn achterhoofd begaf ik me richting de 
tentoongestelde foto's….
en aanschouwde de "eenzame" personen in een heel bewogen wereld van Anne Marie 
Pleijzier….
vervolgens de wijze waarop Mariet van den Bergh personen weet te isoleren in een bijna 
onwerkelijke wereld……
maar toen ik bij de surrealistische stillevens van Anny Huyts belandde…begon het mij te 
dagen….ik was helemaal verzonken in de foto's en genoot …..
De schoonheid is feitelijk de inhoud, elk onderwerp of thema wordt benaderd vanuit een 
schoonheidsideaal.
Zoals die vertederende blik, die Laurie Slangen wist te vangen, bij dat beeldige meisje met de 
lantaarn….mooier kan het bijna niet.
Er zijn ook fotografen die een eigen verhaal willen vertellen, zoals Marcel Jakobs, met zijn 
enigszins beklemmende zwart wit impressies met een hoog retro gehalte.
En dan het imponerende beeld dat Adrie Slangen wist te maken van die enorme 'Christo" 
achtige creatie en of dit realisme is laat ik even in het midden.
Beelden die boeien, beelden die blijven hangen, daar gaat het om.
Boeiend was ook het contrast in de foto's van Hub Huijnen van de kinderloze speeltuin in een 
al lang verlaten dorp.

Persoonlijk was ik erg gecharmeerd van twee heel verschillende foto's, beide duidelijk vanuit 
een andere invalshoek.
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Een ander soort realisme straalt af van de foto van Anouk Smit, maar ook duidelijk in een 
andere setting. Ietwat drukker, meer kleur en vooral de 'afwezige' vrouw met dat mooie haar, 
die toch overduidelijk aanwezig is.

Wies Meeussen wist met minimale middelen een bijna schilderachtig tafereel te scheppen.....een 
beetje sneeuw....klein huisje....maar volle maan....!
waarschijnlijk valt dit onder summier realisme......?
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Exposities / lezingen en  
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) zie onze website in de 
nieuwsrubriek exposities / lezingen.

 2014 
februari

-  7 januari  t/m  31 maart 2014
Expositie van Fotof-lid Hans Brouns op werkdagen van 9.00 –17.00 uur in Galerie Parc 
Imstenrade, Parc Imstenrade 66, 6418 PP Heerlen.
Titel van de expositie: Afspiegelingen / thema: portretfotografie. 

- 9 januari t/m 9 maart 2104
A house is not a home. Expositie van Lilith in het Limburgs Museum in Venlo van de Limburgse 
kunstfotografe met het zelfportret en het interieur.

-  februari 2014
De tentoonstelling verbonden aan de tweejaarlijkse Euregionale fotowedstrijd ‘Uitingen van 
religie in Limburg en Rijnland’ is deze maanden te gast in GC Tentakel / Gemeentehuis Zonhoven. 
Voor meer informatie zie: http://www.zonhoven.be/Tentoonstellingen-Religie.html.

- februari 2014
Roel Boom, Jos Geomini, Hetty Schreurs en Toos Vullings exposeren onder de naam Urbek5 elke 
zaterdag van 13-17 uur in Galerie de Kunstvloer aan de Spoorstraat 35 in Tegelen.

- 2 februari 2014
Jaarvergadering van de Fotobond afdeling Limburg in Zaal ‘ Aad Leeuwe’  op zondag 2 febr. om 
13.30 uur.
 
- 9 t/m 16 februari 2014
Fotokring Stein exposeert in het gemeentehuis in Stein van 9 t/m 16 februari 2014. 

september
Reserveer alvast in je agenda 12-13-14 en 20-21 september 2014 in Galerie  7tien49 aan de Kamp 
10 in Nuth
dan...weer een echte Fotof expositie....!

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=
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Van zaterdag 11 januari tot en met zondag 9 maart 2014 is een bijzondere 
fototentoonstelling te zien: A house is not a home van Lilith. 

De thema’s van het nieuwe project van de Limburgse kunstfotografe zijn tegelijkertijd 
eigentijds als tijdloos: het zelfportret en het interieur. 

Voor haar project Lilith in da House zocht ze 
begin 2012 het avontuur van een onbekende 
omgeving. In de media deed ze een oproep. 
Ze vroeg aan vreemden hun woning een 
dag beschikbaar te stellen, zodat zij er 
kenmerkende ‘Lilith zelfportretten’ kon 
maken. Tientallen huiseigenaren reageerden. 
De fotograaf bezocht de huizen, vaak van 
onbekende mensen die er dat moment zelf 
afwezig waren. In goed vertrouwen gaven ze 
haar zowel de huissleutel als carte blanche. 
In de decors ontstond een reeks intrigerende 
foto’s, waarvan een representatieve selectie van 25 afdrukken op groot formaat wordt 
tentoongesteld in het Limburgs Museum. 

Voor Lilith was ieder nieuw interieur een ontdekking en uitdaging. De uiteenlopende locaties 
en sferen zorgden voor een breed uitwaaierende baaierd aan artistieke mogelijkheden. Het 
resultaat is verrassend en tevens vertrouwd, want haar fotografie verandert weliswaar, maar 
blijft toch onmiskenbaar Lilith.

Henriëtte van Gasteren (Sevenum, 1964), bekend onder de kunstenaarsnaam Lilith, is een 
verhalenvertelster met een passie voor fotografie. Sinds 2006 laat zij haar zelfportretten voor 
zich spreken. Terugkerende thema’s: vrouwen, identiteit, vrouwelijke archetypen, gender 
bending en het leven zelf. Maar met name vrijheid en gelijkheid

A house is not a home van Lilith
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Hans Brouns exposeert ...
 
Van 7 januari t/m  31 maart 
2014 exposeert FotoF-lid Hans 
Brouns in  
Galerie Parc Imstenrade,  
Parc Imstenrade 66,  
6418 PP Heerlen.

Titel van de expositie: 
Afspiegelingen.
Thema: portretfotografie.
Een serie alledaagse en toch 
bijzondere portretten in 
zwart/wit.
 
Deze expositie is te bezoeken 
op werkdagen van 9.00 –17.00 
uur
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