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vAn de voorzitter - september 2016

Hopelijk heeft iedereen een lekkere vakantie gehad. Even lekker uitgewaaid of genoten 
van grootse vergezichten. Het hoofd leeg gemaakt en alle dagelijkse beslommeringen 
verkruimeld. Voor de workaholics onder ons is vakantie een hinderlijke onderbreking van 
de werkzaamheden. En zo heeft iedereen weer een andere beleving van vakantie.

Misschien heeft de vakantie nog wat mooie of interessante foto’s opgeleverd. Misschien 
alleen wat vakantiekiekjes voor de familie. Hoe dan ook, als we er maar plezier aan beleven 
en misschien ook anderen kunnen laten meegenieten.

De inlevertermijn voor deelname aan Limburg Foto komt nu snel dichterbij, van 19-23 
september 2016 bij het Huis voor de Kunsten in Roermond. Tijd dus om te gaan selecteren. 
We zijn als bestuur van de Afdeling Limburg uiteraard zeer benieuwd naar alle creatieve 
beelden die onze leden hebben weten te maken in de afgelopen periode. En we rekenen 
op veel inzendingen zodat de jury een moeilijke taak heeft om de beste honderd foto’s te 
selecteren.

Een blik op de agenda op onze website laat zien dat september een drukke maand is met 
veel clubexposities en de start van BredaPhoto. En als er dan nog tijd overblijft kunnen we 
ook nog de Photokina in Keulen. 

Kortom gelegenheid genoeg om de relaxte vakantiebeleving weer snel te vergeten.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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foto vAn de mAAnd - september 2016

Deze maand heeft het thema zomer géén inzendingen opgeleverd.  
Vandaar geen foto van de maand.  
Het thema voor oktober is portret en in november is het thema eenvoud.

De door Jean Pierre Cremers gekozen foto 'Foto van de Maand' wordt: 
- op de cover geplaatst van het afdelingsbulletin van de betreffende maand;
- besproken in de rubriek 'Foto van de Maand';  
- geplaatst in de fotogalerij van alle ingezonden foto's in de betreffende maand; 
- gedurende een half jaar in de slide-show op de home-page van de website geplaatst.

September is de maand waarin de foto's voor Foto Limburg 2016 ingeleverd kunnen worden.
Op de cover hebben we daarom  de winnende foto van Foto Limburg 2014 nog eens onder 

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Portret.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 september 2016.

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde). Vermeld even 
het thema van de foto van de maand in je email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur 'Foto van de maand'
redactie@fotobondlimburg.nl

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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limburg foto 2016 - 

Inleveren foto’s voor de wedstrijd Limburg Foto 2016

Van maandag 19 t/m vrijdag 23 september 2016 kunt u uw zes beste foto’s insturen naar 
het Huis voor de Kunsten in Roermond.
De jury selecteert 100 foto’s voor een expositie in het gebouw van de Media Groep 
Limburg (MGL), Mercator 3 te Sittard. 
De allerbeste foto’s worden bekroond 
met een onderscheiding.

Opening en prijsuitreiking:
vrijdag 21 oktober 2016 om 20.00 uur
Media Groep Limburg - Mercator 3, 
Sittard

Lezingen:
zaterdag 22 oktober 2016 van 11.00 tot 
17.00 uur
Media Groep Limburg - Mercator 3, 
Sittard

Expositie Limburg Foto 2016:
zaterdag 22 oktober 2016 t/m zondag 30 oktober 2016
Media Groep Limburg - Mercator 3, Sittard.

Voor uitvoerige informatie over deze wedstrijd Foto Limburg 2016 klik hier of ga naar de 
website van de afdeling Limburg.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/limburg-foto-2016
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11e fiAp World Cup Clubs

Deelname staat open voor iedere club.

Geen thema, maar je beste beelden.
20 beelden van minimaal 10 makers (max. 2 beelden per maker).
Sluitingsdatum 5 november.

Deelnamekosten voor 2016 worden onder overleg van een betalingsbewijs door de 
Fotobond vergoed.

Voor informatie zie ook de website van de Fotobond,
http://fotobond.nl/11e-fiap- world-cup-clubs/

Groet en verdere informatie bij
Theo van der Heijdt 
FIAP Liaison Officer

Fotobond
Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie

http://fotobond.nl/11e-fiap- world-cup-clubs/
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Van 15 september t/m 30 oktober vindt de 7e editie van BredaPhoto International Photo 
Festival plaats in Breda. 

Op binnen- én buitenlocaties 
in het historische 
stadscentrum en het hippe 
gebied Belcrum exposeren 
meer dan 70 internationaal 
befaamde fotografen en 
opkomende talenten. Met 
het festivalthema YOU als 
leidraad, tonen zij in hun 
werk zowel de creatieve 
als de kwetsbare kant van 
de zelfredzame mens. 
Naast exposities zijn er 
tientallen rondleidingen, 
boekpresentaties, workshops, 
talkshows en meet-ups voor 
inspiratie, verdieping en een 
bijzondere beleving.

Meer info over de exposities, 
fotografen, activiteiten, 
locaties en passe-partouts 
vindt u  
op www.bredaphoto.nl.

bredAphoto 2016

http://www.bredaphoto.nl
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Komend najaar 2016 organiseert de taakgroep Opleiding en Sprekers interessante activiteiten 
voor leden van de Fotobond, waaronder een 

Cursus/training jureren voor de gevorderde vrijetijdsfotograaf

In het najaar van 2015 hebben vijftien Bondsmentoren deelgenomen aan een cursus/training 
jureren met het doel om foto’s van wedstrijden zowel op landelijk als op Afdelingsniveau nog 
beter te kunnen beoordelen en te bespreken. Deze cursus wordt herhaald en wordt opengesteld 
voor de gevorderde fotograaf met kennis van de geschiedenis en stromingen in de fotografie en 
die bovendien al enigszins vaardig is in het analyseren en bespreken van foto’s. 
Het doel van de tweedaagse cursus is dat deelnemers kennis en inzicht verkrijgen in de 
verschillende methodieken van jureren van fotowedstrijden.
Hierbij wordt het analyseren, het beoordelen en het bespreken van foto’s in de praktijk geoefend.

De cursus beslaat twee dagen, namelijk zaterdag 3 december 2016 en zaterdag 7 januari 2017, 
telkens van 10.00 uur tot 16.30 uur, en wordt gehouden in Amersfoort. De docenten van de 
cursus zijn John Lommen, Simon Ophof en Peter van Tuijl.

De Fotobond subsidieert de cursus waardoor het cursusgeld relatief laag kan zijn. Het 
cursusbedrag is € 65,– , inclusief lunch en koffie/thee op de twee dagen. De cursus staat open 
voor leden van de Fotobond. De selectie van de cursisten (maximaal 15) vindt plaats op basis 
van het aangeleverde schriftelijke cv. In het cv moet de ervaring in de fotografie in relatie tot 
het cursusdoel in ieder geval duidelijk aangegeven worden. Verdere relevante informatie over 
ervaring met jureren is zeer welkom. Op basis van de cv’s zal de taakgroep Opleiding en Sprekers 
een selectie maken.

Fotografen die graag aan deze cursus willen deelnemen worden uitgenodigd dit uiterlijk 30 
september 2016 kenbaar te maken aan de voorzitter (John Middelkoop) van de Taakgroep 
Opleiding & Sprekers via e-mail ( opleidingen@foto bond.nl) vergezeld van het cv. De uitslag van 
de selectie wordt uiterlijk 15 oktober 2016 via e-mail aan betrokkenen bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,
namens de taakgroep,
Diana Bokje.

Cursus/trAining jureren voor de gevorderde vrijetijdsfotogrAAf

http://fotobond.nl/cursustraining-jureren-gevorderde-vrijetijdsfotograaf/

Zie ook de landelijke website van de Fotobond:

http://fotobond.nl/cursustraining-jureren-gevorderde-vrijetijdsfotograaf/
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Komend najaar 2016 organiseert de taakgroep Opleiding en Sprekers enkele 
interessante activiteiten voor leden van de Fotobond, waaronder een

Landelijk Mentoraat 2016

Net als vorig jaar wordt er in 2016 ook een Landelijk Mentoraat georganiseerd, een 
coaching traject voor leden van de Fotobond. Alle leden van de Fotobond kunnen 
deelnemen, dus zowel persoonlijke leden als fotoclubleden van de Fotobond. Het 
Landelijk Mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke fotografische ontwikkeling 
van de fotograaf.
Om aan het Landelijk mentoraat te kunnen deelnemen moet men werk inzenden voor 
een ballotage. Belangstellende fotografen betalen hiervoor een vergoeding.
Toetreding tot het Landelijk Mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling van 
de ballotagecommissie. De ballotagecommissie bestaat uit 4 ervaren Bondsmentoren. 
Het landelijk mentoraat heeft een looptijd van oktober 2016 tot mei 2017 en wordt 
georganiseerd door de Taakgroep Opleiding & Sprekers van de Fotobond.
De deelnemers worden begeleid door een ervaren Bondsmentor. De Fotobond verstrekt 
een subsidie voor het Landelijk Mentoraat, waardoor de kosten voor de deelname lager 
zullen zijn.

Aanmelden:  
De inzending sluit op 12 september 2016. Extra informatie vind je in de bijgesloten pdf

Waar:  
Ballotage, uitslag en openbare toelichting op zaterdag 1 oktober in Kade 40, 
Vlaardingen

lAndelijk mentorAAt 2016

http://fotobond.nl/beterefotos/mentoraten/#landelijk-mentoraat

Zie ook de landelijke website van de Fotobond:

http://fotobond.nl/beterefotos/mentoraten/#landelijk-mentoraat
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http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-individueel-2016/

foto individueel 2016
Inzenden vanaf 4 september 2016 tot en met 20 oktober 2016

 
Deze wedstrijd heeft als doel onze leden de mogelijkheid te bieden hun werk landelijk 
te tonen en te toetsen aan het fotografisch werk van andere leden. Er wordt digitaal 
ingezonden. 

Iéder lid mag maximaal twee foto’s inzenden, je mag zelf bepalen in welk genre elke foto valt. 
Als je twee foto’s inzendt mag je voor elke foto een eigen genre kiezen.
Je kunt kiezen uit de volgende genres: ‘Abstract‘,  ‘Model‘,  ‘Natuur‘ en ‘Straatfotografie‘. 
Valt je foto niet in een van deze genres dan kun je in de categorie ‘Open‘ inzenden.

De uitslag wordt bekend gemaakt in een openbare bespreking. 
Daarna is er een expositie van ongeveer vijftig, uit de inzending geselecteerde, foto’s.

Na het grote succes van vorig jaar is ook dit jaar deze wedstrijd weer opengesteld voor álle 
leden van de Fotobond.

Je kunt inzenden vanaf 4 september 2016 tot en met 20 oktober 2016 via de wedstrijdsite 
van de Fotobond: www.fbfotoonline.nl.

De openbare bespreking kun je bijwonen op zondag 27 november 2016 ‘De Boodschap’ in 
Rijen. Ook leden die niet hebben meegedaan zijn hier van harte welkom!

Ga voor meer informatie en het wedstrijdreglement naar: 

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-individueel-2016/
http://www.fbfotoonline.nl
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zWerfvuil fotogrAfie ConCept©

Graag vestigen wij uw aandacht nogmaals op het ZWERFVUIL fotografieCONCEPT©.

Aanvankelijk geboren als gewoon een fotografieproject van drie fotografen uit Roermond en 
omstreken. 

Echter, al snel tijdens de pilot werd duidelijk dat de maatschappelijke relevantie de individuele 
creatieve bevrediging  overstijgt. Er ligt gigantisch veel zwerfvuil op of langs wandelpaden, 
fietspaden, in steden en dorpen!

Wat is het ZWERFVUIL fotografieCONCEPT©?
Fotografen leggen een bepaalde afstand af te voet of per fiets . Op dit traject fotograferen zij 
zwerfvuil: blikjes,  glazen of plastic flesjes, snoepverpakkingen tabaksverpakkingen, etc etc… 
(wij zijn al hele vreemde dingen tegengekomen). De manier van fotograferen en uiteindelijk 
presenteren, is volledig de vrijheid van de individuele fotograaf.
 
Maar er is meer. Naast het vastleggen in beeld van zwerfvuil bepaalt de fotograaf ook de 
zwerfvuilratio (Zr). Hierin is de fotograaf echter niet vrij. De methode voor het bepalen van de 
zwerfvuil ratio is formeel en duidelijk vastgelegd. Deze Zr maakt het mogelijk om trajecten met 
elkaar te vergelijken en uiteindelijk ook de ontwikkeling van een bepaald traject in de tijd te 
volgen.

Hierna volgt een verdere rubricering van de output. Met de Zr kunnen we bijvoorbeeld ook een 
top 3 van fabrikanten maken: welke fabrikanten veroorzaken het meeste zwerfvuil (Red Bull, 
Heineken, Pepsico, Marlboro of...?). 

Wij gaan deze uitkomst van de Top 3 uiteraard presenteren aan de betreffende fabrikanten en zo 
zijn er veel meer mogelijkheden denkbaar.
 
Onze doelstelling is ambitieus: gedragsverandering van consumenten met betrekking tot 
zwerfvuil en fabrikanten confronteren met de gevolgen van hun verpakkingsbeleid. Op dit 
moment zijn we bezig met een landelijke uitrol binnen de Nederlandse fotobond. En we denken 
na over mogelijke presentatievormen zoals fototentoonstellingen, posters op scholen en 
bibliotheken en advertenties, kortom: publiciteit.
 
Om deze doelstelling te verwezenlijken zoeken wij partijen om het ZWERFVUIlL 
fotografieCONCEPT© te adopteren en heel GROOT te maken.
Adoptie kan inhouden:  financiële ondersteuning, raad en daad, tips en tricks, publiciteit of 
natuurlijk gewoon zelf aan de slag te gaan als Zwerfvuilreporter met camera of smartphone.



12
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 6

	  

Neem contact op voor meer informatie.  
Wij zijn van harte bereid om ons ZWERFVUIL 
fotografieCONCEPT© nader toe te lichten.
  
Met goede groet en benieuwd naar uw respons,
 
Kees de Jong - FkML lidnr.1707041
Rein Reuter - FkML   lidnr.1707047
Jan Vergers -  FkML  lidnr. 1707057
 
leden van FkML - Fotokring Midden-Limburg.
E-mail: "Jan, Kees en Rein"  
<zwerfvuilreporter@outlook.com> 
M : 0652 042 104 

http://fotobond.nl/wedstrijden/martien-coppensprijs/

nominAties mArtien Coppensprijs 2016

Het thema van 2016 is ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen

De Martien Coppensprijs wordt georganiseerd door een werkgroep van de Fotobond, Nederlands 
Centrum Vrijetijdsfotografie en de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout. Aan deze 
wedstrijd kun je meedoen als individu, maar ook als tweetal of met een groepje. 

Op zaterdag 11 juni 2016 werden alle inzendingen van de aanwezige fotografen door de jury 
openbaar besproken in Bavaria Brouwerij Café. De nominaties en winnaars werden tijdens deze 
openbare bespreking bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.

Winnaars en Nominaties
De jury heeft acht series van vijf foto´s aangewezen voor de reizende expositie. Verder heeft 
zij de eerste, tweede en derde prijs vastgesteld en van commentaar voorzien. Er is voor de  
genomineerden geen volgorde van 5 t/m 8 bepaald.

De genomineerde series werden van 11 juni t/m 19 juni in het Dorpshuis in Lieshout  
geëxposeerd. 
Daarna zal deze tentoonstelling te zien zijn in Heinkeszand, Venlo en Eindhoven.

Op onderstaande website kunt u de genomimeerde series bekijken:

http://fotobond.nl/wedstrijden/martien-coppensprijs/
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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 of ga naar de website van de afdeling Limburg.

exposities en lezingen

september

hele maand september
De gehele maand september 2016 exposeren Marianne Verboom Deliége en Jo Buets 
bij Foto Gery te Heerlen. 
Beide exposanten zijn lid van A.F.V. "Het Motief".

- 27/28 augustus en 3/4 en 10/11 september
De 30ste Open Monumentendag staat in het teken van Iconen en symbolen. 
Leden van de Fotokring Midden-Limburg zijn met dit thema aan de slag gegaan en 
exposeren hiermee in de Minderbroederskerk. 

- 2 t/m 25 september
Foto Kollektief Zuid Limburg houdt haar jaarlijkse expositie bij de “Post” Hoofdstraat 16 in 
Kerkrade. De openingstijden zijn van 2 t/m 25 september, iedere woensdag t/m zondag 
12.00 - 17.00 uur.
Vrijdagavond 16 september zal onze natuurfotograaf David Peskens een lezing geven over 
zijn werk. Deze avond begint om 20.00 uur en is vrij te bezoeken.

- 15 september t/m 30 oktober 
7e editie van BredaPhoto International Photo Festival in Breda.
Meer info over de exposities, fotografen, activiteiten, locaties en passe-partouts vindt u op 
www.bredaphoto.nl.

- 16-17-18-23 en 24 september 
FotoF expositie 2016 in Galerie 7tien49 in Nuth.
Voor meer informatie: http://fotoflimburg.weebly.com/

- 17 t/m 25 september
Dit jaar bestaat Fotoclub Helden-Panningen 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan exposeren 
ze in hartje Panningenen in de winkeletalages van de winkels gelegen aan de Markt in 

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.bredaphoto.nl
http://fotoflimburg.weebly.com/
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Panningen. Meer informatie over de fotoclub is te vinden op de website  
www.fotoclubheldenpanningen.nl. 

- 19-23 september
Inleveren foto’s voor de wedstrijd: Limburg Foto 2016 bij het Huis voor de Kunsten in 
Roermond.

- 24 september t/m 23 oktober
Fotogroep Inter-Limburg heeft haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het 
Cultuurcentrum Achterolmen te Maaseik ( van Eycklaan 72 ).
De opening is op zaterdag 24 september om 15.00 uur.
Verder nog te zien van 24 september t/m 23 oktober. 
 Openingstijden: werkdagen 9-16 uur, zaterdag 14-17 uur en zondag 10.30-13.00 uur.

- 30 september t/m 2 oktober
Fotogroep 'de Heeg' organiseert dit jaar haar 35 jarige jubileum expositie 
van vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober in Buurtcentreum de Boeckel, Roserije 
410 Maastricht. 

oktober

- 9, 15 en 16 oktober
De jaarlijkse foto-expositie van de Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) is op deze dagen 
te bezoeken in een van de gebouwen van missiehuis St. Michaël, St. Michaëlstraat 7 te 
Steyl.
Openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op www.afg-tegelen.nl.

- 21, 22 en 23 oktober 2016
De expo is 21 oktober opening 20.00 uur
22 en 23 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Pompgebouw 2, Schutterspark, Heidestraat 20 Brunssum
Website: www.vossenvuur.nl

- 21 oktober 
Opening en prijsuitreiking Limburg Foto 2016 om 20 uur, MGL, Mercator 3, Sittard.

- 22 oktober 
Lezingen Limburg Foto 2016 van 11-17 uur.

http://www.fotoclubheldenpanningen.nl
http://www.afg-tegelen.nl
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expositie fotoClub 'de heeg'

Foto Club "De Heeg" organiseert dit jaar haar 35 jarige jubileum expositie.
 
Opening Expositie : 
- vrijdagavond 30 september 2016 om 19.00 uur.  (19.00 tot 23.00 u)
- zaterdag 01 oktober 2016 van 12.00 tot 17.00 uur.
- zondag 02 oktober 2016 van 12.00 toto 17.00 uur.

Expositieruimte:  
Buurtcentrum de Boeckel.
Roserije 410
6228 DN Maastricht

Expositie 17 t/m 25 september in hartje Panningen

Dit jaar bestaat Fotoclub Helden-Panningen 40 jaar.
Een mooi jubileum dat ze graag willen vieren door een expositie te houden
in de winkeletalages van winkels gelegen aan de Markt in Panningen.
Van elk lid zal er eigen werk te bezichtigen zijn en een foto met het thema ''niet alleen''.
De opening van de expositie zal plaats vinden op zaterdag 17 september 2016 om 11:00 uur in 
het centrum van Panningen.

Meer informatie over de fotoclub is te vinden op de website www.fotoclubheldenpanningen.nl.

40-jAAr fotoClub helden-pAnningen

november

- 11, 12 en 13 november 
Fotoclub Reflex '88 exposeert 11, 12 en 13 november, haar fotowerk in de Spuiklep in Heerlen. 
Ook worden er weer diverse multimedia shows gepresenteerd.
Opening is op vrijdag 11 november om 20.00 uur.

- 4 november t/m 2 december  
Fotogroep De Kiekkast uit Ulestraten exposeert van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 2 
december in het gemeentehuis van Beek (L). 
Deze expositie met de titel Beeldkracht is te bezichtigen op werkdagen (ma t/m vr van 9.00 tot 
12.30 uur en op woensdag van 9.00- 17.00 uur).

deCember

- 11 december 
Jaarlijkse Dia-Digi-Dag in zaal Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, Nederweert-Eind!

http://www.fotoclubheldenpanningen.nl
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fkzl exposeert in kerkrAde

Op vrijdag 2 september opent Foto Kollektief Zuid Limburg haar jaarlijkse tentoonstelling om 
20.00 uur bij “Post” Hoofdstraat 16 Kerkrade.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De overige openingstijden zijn van 2 t/m 25 september, iedere woensdag t/m zondag 12.00 - 
17.00 uur

Vrijdagavond 16 september zal er een extra activiteit zijn alwaar onze natuurfotograaf David 
Peskens een lezing zal geven over zijn werk. Deze avond begint om 20.00 uur en is vrij te 
bezoeken.

Zie ook onze website: www.fkzl.nl.

http://www.fkzl.nl
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mAriAnne verboom en jo buets bij foto gery

De gehele maand september 2016 exposeren Marianne Verboom Deliége en Jo Buets
bij Foto Gery te Heerlen. Beide exposanten zijn lid van A.F.V. "Het Motief".



 2016 

19
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg2 0 1 6  s e p t e m b e r 

	  

expositie fotokring midden-limburg.

De Fotokring bestaat al bijna zeventig jaar en heeft in de loop der jaren vele exposities 
georganiseerd. Sinds enige jaren ook in het kader van Open Monumentendag. Bij deze dag stond 
altijd een thema centraal. De leden van de Fotokring waren dan ook gebonden aan dit thema en 
dat vereiste wat denkwerk vooraf over het te fotograferen onderwerp.

Deze 30ste Open Monumentendag staat in het teken van Iconen en symbolen. Van alle 
deelnemende leden wordt één foto afgedrukt op hetzelfde grote formaat. Op deze foto’s is in 
detail een icoon of symbool te zien. Naast iedere grote foto komt nog een kleine foto met daarop 
het hele object.
Zo wordt duidelijk, waarvan het icoon c.q. symbool deel uit maakt.

Dit levert een interessante variatie op, omdat ieder lid op eigen wijze aan de opdracht heeft 
voldaan. Bovendien is de expositie in de monumentale Minderbroederskerk, waar de deskundig 
opgehangen foto’s beter tot hun recht komen dan op een Smartphone of iPad. Tenminste, dat 
vinden de leden van de Fotokring Midden-Limburg.

Openingstijden:  
Open Monumentendag | zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur - 10 en 11 september.

Maar ook open op: 3 en 4 september - 27 en 28 augustus.

Met vriendelijke groet,
Kees de Jong
Fotokring Midden-Limburg (FkML)

link:
http://www.fkml.nl/

http://www.fkml.nl/
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Fotogroep Inter-Limburg heeft haar tweejaarlijkse fototentoonstelling dit jaar in het Cultuurcentrum 
Achterolmen te Maaseik ( van Eycklaan 72 ).

Fotogroep Inter-Limburg bestaat uit een groep vrijetijdsfotografen uit Belgisch en Nederlands 
Limburg.
De leden zijn:
Hein en Karin Bonnie (NL), Mia Geyens (B), Mathieu Jacobs (B), Karin de Jonge (NL), Theo Kuipers (NL), 
Danny Lousbergh (B), Ton Mestrom (NL), Geert Noij (NL), Anki Riteco (NL), Jan van Soest (NL), Guido 
Vandebroek (B), en Piet Versteegden (NL).

fotogroep inter-limburg exposeert Weer in mAAseik

De opening is op zaterdag 24 september om 15.00 uur.
Verder nog te zien van 24 september t/m 23 oktober.

Openingstijden: werkdagen 9-16 uur, zaterdag 14-17 uur en zondag 10.30-13.00 uur.
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Met genoegen kondigen wij de jaarlijkse Dia-Digi-Dag aan op 

zondag 11 december 2016 
in zaal Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, Nederweert-Eind! 

Laat u inspireren om meer te doen met uw foto’s in een mooie Audio-Visuele productie. 
Tijdens de Dia-Digi-Dag worden de mooiste inzendingen vertoond van Nederlandse, 
Belgische en Duitse AV-makers. 

Dus noteer de datum alvast in uw agenda! 

De flyer voor dit evenement is te downloaden. 
Voor AV-makers die een AV-serie willen inzenden is een informatie- en inschrijfformulier 
ook van de afdelingswebsite te downloaden. 

Het organisatiecomité: 
Gerrit van Harreveld, Jacques Hensen, 
Wim Jenniskens, Mary van Rossenberg, Hub Vermeeren.

 Voor onderstaande bijlagen ga naar de website van de afdeling Limburg:
- Inschrijformulier (word-document)
- Flyer / info DiaDigiDag 2016 (PDF)

diA-digi-dAg 11 deCember 2016

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/797-dia-didi-dag-2016
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de grafische 
sector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar machinepark, een 
grote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer breed 
productenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, raamvisuals, digitale 
fotoboeken: 35 jaar ervaring maken Vakcolor tot de ideale partner.

Wedstrijdsponsor van “Limburg in Beeld”
Vanaf de eerste editie van deze (digitale) fotowedstrijd die twee keer per jaar door de Fotobond, 
afdeling Limburg wordt georganiseerd stelt de wedstrijdsponsor Vakcolor prijzen ter beschikking voor 
de drie winnende foto’s. 
De prijswinnaars ontvangen een afdruk van de prijswinnende foto in de vorm van een wanddecoratie

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 2014
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van
Limburg Foto 2014 een cheque in ontvangst nemen die kon worden
besteed aan het uitgebreide productenpakket van Vakcolor XL.

Online bestellen voor leden van de Fotobond
Leden van de Fotobond, afdeling Limburg kunnen zich op de website 
van Vakcolor registreren met hun Fotobondlidnummer en dan 
gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken en 
wanddecoraties.

Spoorstraat 13-17 
6122 CJ Buchten 

Telefoon:  046 - 485 60 17
Fax:  046 - 485 87 60

Website:  vakcolor.nl 
E-mail- adres:  info@vakcolor.nl

Bezoek voor meer informatie over Vakcolor Digitaal BV en  
over het  itgebreide productenpakket de website

www.vakcolor.nl

http://www.vakcolor.nl
mailto:info%40vakcolor.nl?subject=
http://www.vakcolor.nl

