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Van de voorzitter – september 2014

Voor wie er nog niet van overtuigd is dat fotografie booming is, volstaat een blik op de 
najaarskalender. In september wordt de Nationale Fotoweek gehouden met als thema 
‘kijk mijn geluk’. Het internationale fotofestival BredaPhoto opent half september haar 
poorten met als thema ‘Songs from the heart’ en daarna is Rotterdam aan de beurt met het 
Fotofestival aan de Maas met als thema ‘Twilight’. Mensen die niks willen missen gaan zware 
tijden tegemoet.

Wat opvalt is dat tegenwoordig alle fotofestivals thematisch worden opgezet. Ik heb 
in het recente verleden een pleidooi gehouden voor een meer thematische opzet van 
clubexposities maar nu bekruipt me toch een gevoel van beklemming. Want alles thematisch 
aanpakken lijkt me niet goed voor de zo noodzakelijke pluriformiteit in de fotografie. 
Om eventuele verwijten van opportunisme voor te zijn, het gaat mij om een veelzijdige 
benadering waarbij creativiteit op verschillende manieren wordt gestimuleerd en niet omdat 
het ene beter zou zijn dan het andere.

Dichterbij huis valt in september ook genoeg fotografisch te beleven. Vrijwel ieder weekend 
is er een Limburgse club die een expositie opent. Een goede gelegenheid om te zien wat er 
allemaal gebeurt in de vrijetijdsfotografie in Limburg, en om weer eens bij te praten met 
leden van diverse clubs. We prijzen ons in Limburg gelukkig met zoveel actieve fotoclubs.
Zoals iedereen ongetwijfeld weet werken we als afdeling ook aan ons eigen Limburgse 
Fotofestival. Dat vindt plaats in oktober, om precies te zijn in het weekend van 17 tot 19 
oktober. Reserveer die data, zou ik zeggen want we komen binnenkort naar buiten met een 
aantrekkelijk programma. Daarbij hebben we gekozen voor een Limburgs accent in de vorm 
van lezingen van voornamelijk Limburgse fotografen over hun werk.

Onderdeel van Limburg Foto is de traditionele tweejaarlijkse wedstrijd. Tot 19 september 
a.s. kunnen alle leden van de onze afdeling hun beste foto’s insturen. We rekenen op een 
groot aantal foto’s zodat we een interessante expositie van de 100 ‘beste’ foto’s kunnen 
samenstellen.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg



4Rayonbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 4  | 

Foto van de maand september 2014

Thema: Zomer

Miriam Rovers
Fotogroep Belfeld
 

Deze zomer eindigt naar verwachting in de top 10 van natste zomers. Dat stelt weeronline.
nl met het oog op de neerslag die ook komende week nog in het verschiet ligt. Het is zomer 
in de lente.......! Herfst in de zomer...... en lente in de herfst.....!! Oftewel: na een mooi en 
warm voorjaar volgen vaak natte en kille zomermaanden. In het najaar kunnen we ons weer 
hopenlijk een beetje opwarmen. Zeker met de vernieuwde opzet van Limburg Foto 2014 in 
het verschiet. Ondanks, of juist door dit soort zomer heb ik weer fantastische foto’s binnen 
gekregen, waaruit ik er enkele voor u heb uitgekozen. De eerste eervolle vermelding gaat 
naar Rene Engels van fotoclub Blerick, die zowel de passieve en de actieve beleving,
van deze zomer treffend in een beeld wist te vangen.
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De volgende eervolle vermelding is voor Hub Wetzels van Abedia uit Landgraaf, met een 
gedurfde bewerking van een klaproos, juist dat maakt de foto ook bijzonder, durf van de 
geldende regels af te stappen en geef dat vleugje eigen inbreng aan je foto’s, zo steek je 
boven het maaiveld uit.
 
De felbegeerde titel foto van de maand gaat deze keer richting Belfeld, want daar bij 
Fotoclub Belfeld is Miriam Rovers, deze maand de winnaar met een beeld waar je je aan 
kunt vergapen op het moment dat je dit ziet. Mooie en sterk vastgelegd waarbij deze foto 
een verstild beeld creëert. De kleurige strandhuisjes spelen hierin een belangrijke rol waarbij 
de reflectie in het rimpelige water net datgene toevoegt waardoor de foto eruit springt.
 
Proficiat Miriam, met deze schitterende “zomer” foto...!

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Photoshop, dus graag bewerkte foto’s 
insturen.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 september 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). 

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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exposities
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agenda

september 2014

- 28 juli t/m eind oktober
Een aantal leden van Fotogroep Abedia Landgraaf exposeren vanaf de 28ste juli tot eind 
oktober met foto’s in het gezondheidscentrum in Schinveld. Het werk is te zien tijdens de 
openingsuren (8:00 – 17:00 uur) van het gezondheidscentrum A ge Water 20 in Schinveld.
 
- 31 augustus t/m 18 september 2014
De Fotogroep Reuver exposeert in woongoed 2-duizend in Reuver. 
Voor meer informatie over deze expostie klik hier voor het affiche en hier voor en link naar 
de website van de FG Reuver..

- 1 september t/m 31 oktober 2014
Tussen 1 september en 31 oktober 2014 kunnen foto’s voor de tweede online fotowedstrijd 
‘Limburg in Beeld’  van 2014 worden ingeleverd. Het thema is dit keer ‘Limburgse 
bedrijvigheid in Beeld’. Voor meer nformatie zie onze afdelingswebsite. Nu de aankondiging 
en in augustus volgt de uitgebreide informatie.

- 5 tot en met 28 september 2014
Fotokollektief Zuid-Limburg, de winnaar van de bondsfotowedstrijd 2014, exposeert in het 
voormalige postkantoor van Kerkrade aan de Hoofdstraat nummer 16 de werken van 15 
leden. De opening is op vrijdagavond 5 september om 20:00 uur. Daarna is de expo dagelijks 
te bezoeken van 12:00 tot 17:00, uitgezonderd zondagen. Dan is de expositie geopend van 
12:00 tot 16:00. Voor meer informatie op deze site klik hier. Voor de website van FKZL klik 
hier.

- 11 september t/m 26 oktober 2014
BredaPhoto, een internationaal fotografiefestival dat sinds 2003 iedere twee jaar 
plaatsvindt in het stadscentrum van Breda. Het festival biedt een gevarieerd programma. 
Gevestigde fotografen uit binnen- en buitenland staan er naast jong talent. Klik hier voor de 
festivalwebsite
 
- 12-13-14 en 20-21 september 2014
Inside out………! oftewel binnenste buiten, dat is de titel van de komende Fotof Limburg 
expositie, met een wervelstorm aan fotografische ideeën, heel eigenzinnig, heel authentiek. 
Laat je verassen door de foto’s die buiten de bekende paden treden.
Galerie 7tien49 Kamp 10 6361GX Nuth. De opening zal plaats vinden op vrijdag 12 
september 2014 om 20.00 uur. Tevens is deze tentoonstelling te bezoeken op zaterdag en 
zondag 13+14 en 20+21 september 2014 van 11,00 tot 17,00 uur.

 

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/567-fg-reuver-exposeert-.html
http://www.fotogroepreuver.nl
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/557-fkml-jubileert-met-expositie.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/571-foto-expositie-fkzl.html
http://www.fkzl.nl
http://www.bredaphoto.nl/nl/home/
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- 13 en 14 september 2014
Tijdens deze twee open monumentendagen exposeert de Fotokring Midden-Limburg van 
11.00 t/m 17.00 uur in de ECI-cultruufabriek in Roermond. 
Het thema van deze expositie is: ‘Op reis’. Klik hier voor meer informatie.
 
- 18 t/m 21 september 2014
Fotofestival aan de Maas. Het belangrijkste onderdeel van het evenement is een grote 
fototentoonstelling met werk van de leden van fotoclubs en fotoverenigingen uit Rotterdam 
en de regio van de Fotobond Afdeling 12. Het thema is: ‘Twilight’. Het festival wordt 
gehouden in de evenementenhal LP2 in Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam, 
grenzend aan het Nederlands Fotomuseum. Voor meer info: www.fotofestivalaandemaas.nl
 
- 19 september t/m 22 oktober 2014 
Fototentoonstelling van ‘F.G. ISO’73’ in het gemeentehuis van Landgraaf (2014).
De opening wordt verricht door Frans Bremen op vrijdag 19 Sept. 2014 (20:00 uur).
Zaterdag 20 sept. van 14:00 t/m 17:00 uur.
Zondag 21 sept. van 14:00 t/m 17:00 uur.
Verder open tijdens openingstijden gemeentehuis t/m 22 oktober.
 
- 26 t/m 29 september 2014
Fotogroep Waerachtig Mestreech exposeert op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 
september in sportcafé De heeg, Roserije 500 in Maastricht/
Voor meer info klik hier.

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/575-expo-fotokring-midden-limburg.html
http://www.fotofestivalaandemaas.nl
http://fgwaerachtigmestreech.blogspot.nl
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wedstrijden

  

Limburg Foto 2014 
In het najaar van 2014 gaan we weer de tweejaarlijkse Fotowedstrijd Limburg Foto 
organiseren. 

Dit jaar gaan we echter veel meer doen dan de bekende wedstrijd met expositie. We gaan 
een weekend organiseren met interessante lezingen over verschillende vormen van 
fotografie. Leerzame lezingen en inspirerende voordrachten zullen het programma 
vormen.  

Met een aantal Limburgse fotografen zijn we aan het brainstormen over de inhoud en de 
organisatie van Limburg Foto 2014.  
Nadere informatie volgt in het voorjaar van 2014. 

Maar........... noteer alvast de volgende (voorlopige) data in de agenda: 
� inzenden voor Limburg Foto 2014 ________________________ 15 t/m 19 september 2014 
� uitslag wedstrijd en opening expositie ______________________vrijdag 17 oktober 2014 
� expositie Limburg Foto 2014 ______________________________ 17 t/m 26 oktober 2014 
� Fotomanifestatie Limburg Foto 2014 _________ zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 
 
 
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg 
Peter Lambrichs 
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities 
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Online Fotowedstrijd 
Limburg in Beeld 

Voor de vorige editie van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld zijn in maart/april door 42 leden 
totaal 80 foto's ingestuurd die de Limburgse natuur 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 september gaat de inmiddels vierde editie van deze online fotowedstrijd van start. 
 

Het thema voor de editie 2014-2 is 
 

Limburgse bedrijvigheid in Beeld 
 
Dit thema kan natuurlijk weer zeer ruim worden opgevat. 
Of het nou gaat om "historische bedrijvigheid" in de vorm van bijvoorbeeld de steenkool- of de 
mergelwinning, "vergane glorie" in de vorm van oude (verlaten?) bedrijfs-/fabriekspanden, de 
bedrijvigheid in Limburg anno 2014, ambachten, ............. kortom onze provincie biedt een veelheid 
aan onderwerpen die binnen dit thema passen. 
Enige voorwaarde is natuurlijk weer dat de associatie met Limburg nadrukkelijk naar voren komt in 
het beeld. 
 
Foto's kunnen worden ingezonden vanaf 1 september t/m 31 oktober via het e-mailadres 
LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl. 
Aansluitend zal de jurering van de foto's plaatsvinden en op 9 november zal de uitslag worden 
gepubliceerd op de website van de afdeling. 
 
Het bedrijf Vakcolor Digitaal BV uit 
Buchten zal wederom als wedstrijdsponsor 
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 "Limburg in Beeld; informatie" en "Limburg in Beeld; reglement" 
Deze documenten tref je als bijlage bij deze mail aan en/of kun je op de website van de afdeling 
downloaden. 
 
We gaan er, mede vanwege de fraaie prijzen, van uit dat ook voor deze editie van Limburg in Beeld 
weer een groot aantal foto's zullen worden ingestuurd. 
 
Peter Lambrichs 
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities 
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