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Thema: EVENEMENTEN

Heel Limburg bruist van de activiteiten en evenementen!
Tijdens wervelende jaarlijks terugkerende evenementen wordt Limburg omgetoverd in een 
wereld van muziek, theater, zang, en dans.

Schutterijen strijden bijna wekelijks om een of andere “um”, Festivals zijn er te kust en te 
keur en in elk genre en bijna elk dorp of stad heeft wel zijn eigen rommelmarkt of braderie.
Op evenementen als festivals, kermissen, braderieën en optredens zie je vaak genoeg cam-
era’s om je heen. Evenementen zijn voor jou de uitgelezen gelegenheid om eens te exper-
imenteren met je camera. Je weet namelijk nooit wat je tegenkomt en je kunt oefenen met 
verschillende instellingen, standpunten en onderwerpen.

Je kunt de artiesten op zo’n evenement vastleggen, maar de toeschouwers en bezoekers le-
veren vaak het leukste beeld op. Zij geven de sfeer van de festiviteiten goed weer. Mensen 
verwachten op dit soort evenementen vaak al dat er camera’s aanwezig zijn. Ze zullen dus 
niet zomaar schrikken van jouw camera.
Naast mensen zijn er natuurlijk nog talloze dingen te fotograferen op evenementen. Een 
oog voor detail levert verrassende foto’s op. Het ligt helemaal aan het evenement wat voor 
details je kunt fotograferen
.
En op zo een uitgelezen evenement als de roofvogelshow in het kasteelpark in Arcen, deze 
zomer, schoot de winnaar van deze maand, Theo Zelen, dit fantastische plaatje, met een 
duidelijk oog voor detail, doordat hij scherp gesteld heeft op de gier, met een flinke telel-
ens verschijnt het publiek mooi onscherp op de achtergrond. Door deze uitsnede komt het 
accent op de roofvogel te liggen en vormt zo een boeiend beeld, waarbij de toeschouwers, 
ondanks hun onscherpte, toch een attractieve aanvulling zijn en ons thema evenement 
bevestigt. Proficiat Theo met deze attractieve evenementen foto !

De volgende foto van de maand, heeft als thema: een serie van drie foto’s.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 oktober 2017
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

fOtO vAn de mAAnd - OctOber 2017
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Klik hier of op de afbeelding hieronder 
voor weergave van  

alle ingezonden foto’s van deze maand ! 

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-10%20okt/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-10%20okt/index.html
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Fotografie als afspiegeling van hedendaagse, maatschappelijke ontwikkelingen

De Fotobond Afdeling Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen, het Deutscher 
Verband für Fotografie Rheinland en het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren in 2017 
wederom een Euregionale Fotowedstrijd en -expositie. Vrijetijdsfotografen uit Nederlands-
Limburg, Belgisch-Limburg en het Rheinland worden in het kader van de Euregionale 
Fotowedstrijd uitgedaagd om foto’s in te zenden over het thema (OVER)BRUGGEN. 

Het thema gaat niet alleen over architectonische verbindingen over wegen, water en 
dalen, maar ook (met name) over het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen, 
culturen, religies etc. In een tijd dat onze samenleving en het gemeenschapsgevoel steeds 
meer onder druk komen te staan als gevolg van de vluchtelingencrisis, terreurdreiging, 
politieke ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau, is de behoefte om de 
saamhorigheid te vergroten en verschillen te overbruggen sterker dan ooit. De organisatie 
van de fotowedstrijd daagt fotografen uit om hiermee aan de slag te gaan.

De fotowedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen die lid zijn van de Fotobond Afdeling 
Limburg, Deutscher Verband für Fotografie Rheinland en Verbond van Limburgse 
Fotokringen.  

Uit alle inzendingen worden uiteindelijk 50 losse foto’s en 10 fotoseries geselecteerd voor de 
Euregionale foto-expositie.  
De expositie is  
- van 5 t/m 26 november a.s. te zien in Schloss Rheydt in Mönchengladbach,  
- van 1 t/m 23 december in Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven en  
- van 14 januari t/m 18 februari 2018 in het Limburgs Museum in Venlo.  
 
Tijdens de officiële opening op 5 november worden de beste foto inzendingen bekroond 
met een prijs.

Kijk voor meer informatie over de Euregionale Fotowedstrijd op www.hklimburg.nl/
euregionalefotowedstrijd. 

Contactpersoon Huis voor de Kunsten Limburg:  
Patricia Peters MA, Consulent Film & Fotografie
Steegstraat 5 • 6041 AE Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond
T: 0475 399 278 •  
E: ppeters@hklimburg.nl
Website: www.hklimburg.nl •  
Twitter: @HuisvdKunsten • Facebook: www.facebook.com/huisvdkunsten 

euregiOnAle fOtOwedstrijd en -expOsitie (Over)bruggen

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
http://www.hklimburg.nl
http://www.facebook.com/huisvdkunsten
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Voor meer informatie over deze wedstrijd:
- info op website fotobond.nl

- wedstrijdvoorwaarden

Wil je meedoen aan buitenlandse fotowedstrijden dan is het goed om te weten hoe die 
wereld in elkaar zit.

FIAP Liaison Officer en Coördinator Buitenlandse Dienst Fotobond:  
Theo van der Heijdt (fiap@fotobond.nl;  015 – 21 42 707)

doe mee aan een internationale fotowedstrijd !

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
http://www.fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/2017FIAP/LG-FIAP_INFO_077_2017_12FWC_EN.pdf
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frans grommen te gast in torna Cultura

 Zondag 8 oktober is

In het Witte Stadje Thorn wordt enkele malen per jaar een cultureel Café georganiseerd met 
presentaties en optredens van veel facetten die kunst en cultuur in de regio Midden-limburg 

te bieden heeft.  

Zondag 8 oktober staan de volgende onderwerpen op het programma:
- Kunstenaar Sarai van de Boel,

- Karel Ruiten van Sjrieverskrink Midde-Limburg,
- Dichter Leonne Cramers,

- Schrijver, regisseur, toneelspeler Nicole van BreedeRode,
- Frans Grommen, lid van Fotogroep Interfocus en voorzitter van de Fotobond Limburg,

- Trio JaMaNo drie jonge topmuzikanten van de Koninklijke Harmonie van Thorn,
- Gastheer is Pieter Kiewied.

Frans Grommen zal naar aanleiding van een expositie van Fotogroep Interfocus tijdens de 
Boekenweek 2017 met het thema ‘Verboden Vruchten’ een inleiding verzorgen over het 

werken met dit soort thema’s. 
Je zou je in dit verband 
kunnen afvragen: zijn er in 
onze moderne tijd, met zulke 
ruimhartige opvattingen over 
goed en kwaad, nog wel 
verboden vruchten? En zo 
ja, welke zijn dat dan en hoe 
kunnen we ze in beeld brengen? 

Dus:
Zondag 8 oktober 2017 
Café-restaurant Aod Thoear
Steegputstraat 2-4, Thorn
aanvang 14.30 
Entree 5 euro
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expositie verslag fotokollektief Zuid-limburg

Het dreigt bijna traditie te worden, in de goede zin des woordes, het fotokollektief FKZL 
opent het nieuwe expositie seizoen weer, met hun jaarlijkse foto tentoonstelling, en wat voor 
een…

Enkele jaren geleden nog vanuit de roemruchte campus in Kerkrade, waar ze plotseling 
wegens ernstige bouwmiskleunen moesten vertrekken, en nu alweer enkele jaren op een 
wellicht nog betere locatie, namelijk het voormalige postkantoor in Kerkrade.
Een schitterende locatie met veel flair, functionele goed uitgelichte expositie borden, maar 
wat nog veel belangrijker is, elk jaar opnieuw weer veel verassende en unieke foto’s.
De voorzitter van FKZL, Ruud Glasbergen, benadrukte in zijn openingswoord, dat hier 
duidelijk sprake is van een foto kollektief , er wordt hier niet gewerkt aan opdrachten of 
thema’s, maar waar ieder zijn eigen ding mag en kan doen, waardoor bijna iedereen zich 
kan toe leggen en uit leven aan zijn specifieke onderwerpen op zijn eigen karakteristieke 
wijze, en zo ontstond er een heel gevarieerde tentoonstelling.
Ter illustratie enkele fraaie beelden,van deze bijzondere expositie. 

Loek Laudy, staalconstructie’s met veel 
reflectie’s, lijnen en weerspiegelingen, mede 
doordat het op aluminium geprint was gaf het 
een verassend effect aan deze puike serie
 
 
 

     

 

Door zijn afwijkende benadering onstaat in de markante onder water foto’s van Marc 
Reubsaet een vreemdsoortig beeld, dat op je netvlies blijft hangen

\
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Dit excentrieke beeld van Jack Burger vertelt zonder woorden een van de intiemste 
verhalen.

Gotwin van Bergen op zoek naar een stemming, uitdrukking, een bepaald iets wat de geest 
onthullt van de persoon die we fotograferen. Als jager jaagt hij op schoonheid, op zoek naar 
levendigheid en die ene vonk.
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verrassende expositie fotokring eCht
Dit keer twee maal een expositieverslag.
Het eerste is van Reinier Mertens en het tweede van Peter van der Ham.

-------------------------------

Vrijdag 15 september opende de jubileum expositie van FotoKring Echt
Expositieverslag van Reinier Mertens

Bij de oprichting, nu 60 jaar geleden, stond als doel omschreven ”verrassende kijkt des 
levens”
Daar zijn de leden, ook na deze lange tijd, weer in geslaagd.

De ruimte waar de expo werd gehouden was verrassend, een loods met her en der nog 
bouwmaterialen. Oorzaak was het failliet gaan van de horecagelegenheid waar men anders 
exposeerde.
Ik denk dat dit zeer ten voordele is geweest voor de foto’s. De ruimte was beperkt, wat de 
exposanten noopte hun werken veelal op een creatieve wijze te presenteren. Behalve op 
groot formaat afgedrukte foto’s, zag je dus ook net het tegenovergestelde. Of collages, 
en een serie foto’s op een kleine oppervlakte boven en naast elkaar, of kleerhangers als 
bevestigingsmateriaal.
Kortom; zeer aangenaam verrassend.

Dan het fotowerk..

 

 

Reeds bij binnenkomst, buiten nog, stonden de foto’s van Lilian Peters. Dromerige kortbij 
opnames van bloemen, bijna schilderijen met een aangename sfeer.

Dan loop je rond, en ziet een gevarieerde expositie, die je een goed beeld geeft van deze 
vereniging. Ieder hanteert zijn eigen stijl, en favoriete thema.
Ik zag een mooi tot in detail uitgevoerd 9 luik van een dirigent door Riëlle Konings, inclusief 
standaard met dirigeerstok.
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De schijnbaar eenvoudige foto’s van Gaby Rours. Macro foto’s van insecten en plantjes. 
Maar heel mooi opgebouwd als serie. De grote foto als trekpleister, maar daaromheen 
kleine, bijna iele beelden.

Cindy Vranken laat 4 foto’s zien, waarbij ik me de vraag stel of ze het bij de drie wart-wit 
beelden had moeten laten. De drie opnames zijn sterk in samenhang. De dromerige, wat 
mysterieuze sfeer, het meisje centraal. Links een in de derde weglopende bosweg, rechts 
twee vage bomen en een wegvliegende vogel. Een foto van haar siert ook de uitnodiging.

Monique Frederickx, drie zwart-wit beelden. Ingetogen, sfeervol, krachtig. Het licht is het 
belangrijke beeldelement, dat verbindt de foto’s, en maakt de serie sterk.

Straatbeelden die me een beetje aan Bruce Gilden doen herinneren van Mary van 
Rossenberg. Niet alleen de beelden zijn sterk, ook deze volgorde van presenteren is 
zorgvuldig en goed gekozen.
De keuze de foto’s op acryl te drukken versterkt m.i. de beelden. De tinten worden harder, 
krachtiger.

Ook de 4 foto’s van Gaby Kums, opgehangen aan kledinghaken blijven intrigeren.
Straatfotografie, maar dan anders. Het zomen voegt een extra dimensie toe, diepte. 
Herkenbaarheid wordt minder, maar dat wordt ruim gecompenseerd door het mystieke wat 
je ervoor terug krijgt. Mooi gedrukt en gepresenteerd.
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Twee macrobeelden, afgedrukt 
op acryl. Wil Speatjens toont 
deze beelden. Zacht van tint, 
scherp op het juiste punt.

Drie leden presenteerden foto’s 
van dieren. Mooie beelden, een 
krokodil met een prooi in zijn 
bek, de dagscherp vastgelegde 
vos, een hert, zwemmend, een 
papegaaiduiker met visjes in de 
bek.
De collage canyon foto’s van 
Peter Hull, de zwarte houten lijst 
is wel erg massief.

Ik heb waarschijnlijk niet alle 
leden persoonlijk benoemd, 
daarmee wil ik deze zeker niet 
benadelen.
Ik heb genoten van het werk, de creativiteit, en de signature van deze vereniging.

Kijk ook eens op hun website: https://www.fotokring-echt.nl/

Reinier Mertens
FK Stein

Fotokring Echt exposeert in Susteren.
expositieverslag van Peter van der Ham

Vanwege terugkomst uit de USA moest ik de opening op vrijdagavond aan me voorbij laten 
gaan. Voordeel van een bezoek na de opening is dat je wat meer met de leden kunt praten 
over hun club en het werk.
De expositie was aangekondigd als speciaal en dat was de omgeving ook. Een beetje uit 
nood geboren vond de expositie plaats in een timmerwerkplaats in een gewone straat. 
Maar de nood bleek een deugd te zijn. Het duurde even voor ik de ingang had gevonden 
maar achter de deur van deze wonderlijke omgeving was een zeer gevarieerde expositie te 
bewonderen. Overigens bleek ook al voor de deur al werk te hangen. Het voordeel van zo’n 
ongewone omgeving is dat je het werk kunt laten opgaan in de ruimte. Het krijgt dan vaak 
een extra dimensie. Veel leden zijn inmiddels afgeweken van het passe-partout in aluminium 
lijst concept.

Wel was het werk af en toe wat schaars belicht.
 
Zoals gezegd: veel variatie en dat vind ik altijd een positief punt. Dat is vaak een gevolg van 
het feit dat de leden elkaar vrij laten in het werk dat ze willen maken en tonen.
Fotokring Echt is zo’n groep mensen. Vrijheid, blijheid maar dat gaat niet ten koste van de 
kwaliteit. Fototechnisch was alles (natuurlijk) in orde. En er wordt veel geëxperimenteerd.
Een aantal jaren geleden had de Fotokring Echt het moeilijk. Minder dan tien leden, maar 
nieuw bloed stroomde toe en met name ook vrouwelijke leden. Dat leidde al tot een hele 

https://www.fotokring-echt.nl/
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mooie expositie enkele jaren geleden in het gemeentehuis in Echt. En de trend is vast 
gehouden dankzij een actief bestuur en het inschakelen van mentoren. Diverse leden zijn 
bovendien ook binnen de afdeling Limburg actief hetgeen de zichtbaarheid van de Fotokring 
ten goede is gekomen.
Een dipje was nog wel het overlijden van Jos Roch op de laatste dag van 2016. Jos, die 
lang het gezicht van de club naar buiten was.
 
Kortom een fotoclub die een voorbeeld kan zijn voor vele andere. En wat het werk betreft: 
door de diversiteit houd ik mijn verre van het individueel bespreken. Dan zou er te veel 
subjectiviteit insluipen.
Eigenlijk vond ik alles boeiend. En van alle leden staat ook veel werk op de website van 
Fotokring Echt. De moeite waard om eens aan te klikken.
http://www.fotokring-echt.nl/

Peter van der Ham
FK Geleen.

http://www.fotokring-echt.nl/
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expositie verslag fk stein in gemeentehuis beek

Voor aleer ik een foto expositie bezoek, probeer ik altijd een beetje achtergrond informatie 
te vinden, over de club en hun doelstellingen etc. Deze keer werd ik aangenaam verast door 
hun  informatieve en duidelijke stellingen over deze “titelloze” expositie, ik citeer:
In voorbereiding op de fototentoonstelling van FotoKring Stein in het gemeentehuis van 
Beek is er in clubverband naarstig gezocht naar een thema en bijbehorende titel. Met name 
omdat er relatief veel nieuwe leden zijn, voor wie het de eerste keer is dat ze exposeren in 
FKSclubverband, is er gekozen om iedereen ‘gewoon’ zijn/haar beste-meest belovende-
meest zeggende-favoriete-etc. werk te laten zien. Hierbij past niet echt een thema en 
dientengevolge ook geen titel. Bij de bespreking van de resultaten van de afdelingswedstrijd: 
serie ‘5-met-samenhang’ door Jan Kok, kwam geregeld constructieve kritiek op de bij de 
serie horende titels. Bij veel wedstrijden wordt om een titel van de auteur gevraagd en vaak 
geeft de gekozen titel een goede hint naar de inhoud van de foto(serie). Toch zijn titels vaak 
niet geschikt en dragen niet noodzakelijkerwijs bij aan de beleving van het fotowerk. Titels 
kunnen je als beschouwer op het verkeerde been zetten, titels kunnen een stukje van je 
eigen interpretatie teniet doen en soms passen de titels gewoonweg niet bij het gebodene. 
Titels kunnen te kort, maar ook te lang zijn; titels kunnen verduidelijken maar ook verhullen. 
Om deze redenen hebben wij gekozen voor de expo-titel ‘Zonder Titel’. ‘Zonder titel’ slaat 
ook wel een beetje op FotoKring Stein zelf. Treedt de wereld van FKS binnen en titels doen 
er niet toe. Ongeacht maatschappelijke, professionele of fotografische titels, fotografen 
binnen FKS worden gelijk behandeld en ieders werk en mening wordt gelijkwaardig 
gewaardeerd.
Met die gedachte in mijn achterhoofd, fietste ik op een zonnige septemberdag richting het 
gemeentehuis in Beek, waar in het verleden al diverse fotoclubs in een fraaie ambiance  
exposeerden. Door de uitstekende verlichting worden alle foto’s goed belicht, en dat laat 
vaak op andere locatie’s nog te wensen over.
Er hingen over twee verdiepingen  69 titelloze foto’s, slechts voorzien van een nummer, 
gelukkig was er bij de receptie een lijst beschikbaar, waarop de tentoongestelde foto’s 
konden worden opgezocht.
Wien van der Weijden had een prominente plaats gekregen aan het begin van een fraaie 
expositie, met zijn imponerende beelden van de immense bruinkoolgroeve, waar de hevige 
strijd van David en Goliath nog steeds gestreden wordt , en hij had dat magnifiek in beeld 
gebracht.
Daarnaast hingen de enigste foto’s die toch een titel hadden: isle of Sky van Rob Driessen, 
fantastische zwart wit printen die mij wel  wisten te bekoren.
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Van Maurice Cals hing slechts een foto, maar juist  daardoor werd ik geprikkeld, door de 
subtiele eenvoud en het minimalisme, aangevuld met een pico bello schaduw, een beeld  
scheppen, dat op je netvlies blijft hangen.

Ton Vrancken is op zoek naar individuen, eenzaam en alleen in een treffende uitgezochte 
setting.

Beweging, actie en vaart waren volgens 
mij de motieven van Richard Blommers, 
er gebeurt veel in zijn foto’s en dat maakt 
het zeker spannend en boeiend om naar te 
kijken.

Jan Koen had duidelijk oog voor dieren, 
maar liet die ogen ook nog spreken.

Ijzige, koelblauwe landschappen van Ine 
Tops, sprankelend gefotografeerd.

Of Jan Keltjens van agrarische afkomst 
is durf ik helaas niet te zeggen, maar zijn 

foto’s hadden dat duidelijk wel, in het juiste licht genomen, waardoor er een sfeervol beeld 
ontstaat.

De intrigerende zelfportretten van Reinier Mertens waren voor mij natuurlijk wel iets om van 
te smullen, met beweging, actie en emotie in een symmetrisch geheel, blijft dit boeiend, 
mede door de persoonlijke impressie die hij aan dit fraaie beeld geeft.

Helaas kan ik niet alle foto’s hier bespreken, maar een serie wil ik nog graag aan jullie willen 
tonen, een serie die er  wat mij betreft echt boven uit springt, heel verassend en gedurfd, 
je vraagt je af wat het is, maar is dat belangrijk ?, het beeld is boeiend. Heel subtiel, in een 
fraaie waas van nevel zie je vaag de contouren, maar nog veel verhullen, daardoor wordt je 
als het ware gedwongen om te kijken naar deze sublieme serie van Vivian Beks.
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Een expositie zonder titel…..maar met bijzondere foto’s met inhoud, en hebben die wel een 
titel nodig, vraag ik me af.

Nog te zien in het gemeente huis van Beek was t.m. 29 september..

Beleef het in Beek…!
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 leZing over ConCertfotografie door marCel hakvoort

“Een goeie fotograaf is onzichtbaar en dat is Marcel”, aldus Jack Poels van Rowwen 
Hèze in een interview in de Gelderlander. Marcel Hakvoort(www.hakvoortfotografie.

nl) is huisfotograaf van Rowwen Hèze. Hij verzorgt  een lezing over zijn fotowerk 
Concertfotografie. Naast Rowwen Hèze is hij werkzaam voor onder andere het magazine 

MAXAZINE.
Marcel beschrijft zijn fotografie als een uit de hand gelopen hobby. Zijn fotografie is 

gericht op interactie mens & omgeving, het spelen met licht, actie en emotie. Hij beoefent 
de fotografie professioneel, maar niet beroepsmatig. Zijn voorliefde bestaat uit theater-, 

concert-, sport- en evenementenfotografie. Tijdens de lezing zal hij aan de hand van 
beelden, inzicht geven in zijn fotografische ontwikkeling. De rol van Fotoclub Blerick zal 

daarin niet ontbreken.
Zijn ervaring strekt zich uit van de kleine intieme podia tot de grote stadionconcerten. 
Van de rust van een theater tot de dynamiek van de Metal muziek. Hij geniet van het 

mogen fotograferen van grote namen, maar kan zich ook uitleven tijdens een van de vele 
onbekende acts.

 
 
 

 

 
De lezing vindt plaats in:

Zalencentrum ‘De Velderie’, Prins Bernardstraat 1 te Roermond op
woensdag 11 oktober 2017 van 20.00 tot circa 22.00 uur.

Aanmelden:
De lezing is gratis toegankelijk voor alle leden die bij de Fotobond Afdeling Limburg zijn 

aangesloten.

Wel graag vooraf aanmelden door een email te sturen naar:
Mary van Rossenberg

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
T: +31 (0)6 34 820 172

E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

 
mede mogelijk gemaakt door:

Bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg - september 2017
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oproep voor 25ste editie limburg foto in 2018

In 2018 zal de 25ste editie van Limburg Foto plaatsvinden. Als bestuur van de Afdeling 
willen we daar een speciale editie van maken. Een van de onderdelen is een tentoonstelling 
met een overzicht van de prijswinnende foto’s van de voorafgaande 24 edities.
In ons archief zijn echter alleen de foto’s van de laatste drie edities te vinden. Vandaar dat 
we al onze leden oproepen om ons te helpen om de prijswinnende foto’s van alle edities te 
verzamelen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat leden die in het verleden de prijswinnende foto maakten 
inmiddels zijn overleden of geen lid meer zijn. Vandaar dat we alle leden vragen om in hun 
geheugen en archief te zoeken naar de 
prijswinnende foto’s van Limburg Foto 
uit het verleden. Met hulp van iedereen 
kunnen we volgende jaar een mooie 
speciale editie van Limburg Foto maken.

Hebben jullie namen en foto’s van 
vroegere prijswinnaars of andere 
relevante informatie, geef dit dan 
aan ons door via secretaris@
fotobondlimburg.nl
Het bestuur van de Fotobond Afdeling 
Limburg

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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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.

OktOber

- oktober en november 2017
Foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ van de Urban explorers Kees de Jong 
(Horn) en Rein Reuter (Weert), alletwee lid van Fotokring Midden-Limburg Roermond, tonen 
het resultaat van hun recente fototochten door de regio in Heusden-Zolder, Marktplein 7, 
Den Lavaar. Klik hier voor meer informatie.

- 12 september t/m 15 oktober 2017  
UNCOVER17, de keuze van Forum BEELDtaal in Centre Céramique Maastricht.
Klik hier voor meer informatie.

- 30 sept t/m 8 oktober 2017
De Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) houdt de eerste week van oktober haar jaarlijkse foto 
expositie in Oud St. Gregor, toegang via Missiemuseum Steyl.
Voor uitvoerige informatie over AFT, adres, datums en openingstijden klik hier of raadpleeg 
www.afg-tegelen.nl.

- 1 t/m 27 oktober 2017
AFV Blerick exposeeert vrij werk van haar leden in het Kunstencentrum Venlo.
Voor data en openingstijden zie hun affiche en/of hun website.

- van 2 t/m 31 okt. 2017
Geluk is het thema van de maand van de geschiedenis 2017.
Leden van de Roermondse Fotogroep Interfocus hebben zich ook afgevraagd “Wat is 
geluk?”. 
Het resultaat is een fotoexpositie die de hele maand oktober te zien is in de Gabriël 
Gorriszaal van de Bibliotheek Bibliorura in Roermond. 
Klik hier voor meer info, adres en openingstijden.

- 11 oktober 2017
Lezing over Concertfotografie door Marcel Hakvoort in Zalencentrum ‘De Velderie’, Prins 
Bernardstraat 1 te Roermond op woensdag 11 oktober 2017 van 20.00 tot circa 22.00 uur.

expOsities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/948-foto-expositie-industriele-schatten-uit-de-euregio
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/950-uncover17-fotografiefestival
http://www.afg-tegelen.nl
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/946-expositie-afv-blerick
http://afvblerick.nl/
http://www.fotogroepinterfocus.nl/portal/
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/958-uitnodiging-lezing-concertfotografie
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- 27 oktober t/m 23 november 2017
Fotogroep Abedia Landgraaf exposeert in het Burgerzaal van het gemeentehuis in 
Landgraaf. De opening is op vrijdag 27 oktober om 20 uur. 
De expositie is elke werkdag te bezoeken van 8:30 tot 17:00 uur,  op donderdag tot 19:00 
uur en de zondagen 5 en 12 november 2017 van 14 - 17 uur.
Voor alle openingstijden en adres klik hier.

nOvember

- 3 t/m 19 november 2017
In samenwerking met het gemeentearchief Venlo aan de Dokter Blumenkampstraat 1, 5914 
PV Venlo organiseert Fotoclub Venlo een jubileumtentoonstelling t.g.v. 70 jarig bestaan. De 
tentoonstelling is gedurende de openingstijden van het gemeentearchief gratis te bezoeken 
op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur. Bovendien wordt het gemeentearchief in 
de weekeinden van 4-5;11-12;18-19 november 2017 opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur.

- 4 en 5 november 2017
Fotoclub FotArt exposeert in café d’r Klinge op het Pancratiusplein 47 in Heerlen Centrum.
De opening is op zaterdag 4 november om 20 uur.
Op zondag 5 november is ons werk te zien van 13.00 – 18 uur.

- 5 november 2017 2017
Opening en bekendmaking prijswinnaars Euregionale fotowedstrijd in Schloss Rheydt, 
Mönchengladbach,

- van 5 t/m 26 november 2017
Expositie Euregionale fotowedstrijd met het thema (OVER)BRUGGEN in Schloss Rheydt, 
Mönchengladbach, 

- 19 november 2017
Fotoclub Venlo organiseert een lezing met Marcel van Balken, een gerenommeerd fotograaf, 
die zowel in binnen- als buitenland in hoog aanzien staat en diverse prijzen heeft gewonnen 
met zijn fotowerk. Zie zijn website: www.photure.nl 
Marcel  zal twee  lezingen houden op 19 november 2017: lezing 1 om 13.30 uur en lezing 2 
om 15.30 uur in het gemeente archief Er wordt op een grote belangstelling gerekend, echter 
er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/957-foto-expositie-2017-fotogroep-abedia-landgraaf
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/935-fotoclub-venlo-knipt-er-al-70-jaar-op-los
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/940-fotoexpositie-fotart-goed-op-weg
https://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/projecten/euregionale-fotowedstrijd-euregionaler-fotowettbewerb.html
https://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/projecten/euregionale-fotowedstrijd-euregionaler-fotowettbewerb.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/935-fotoclub-venlo-knipt-er-al-70-jaar-op-los
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foto-expositie 2017 fotogroep abedia landgraaf

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur.
Donderdag tot 19.00 uur.
Zondagen 5 en 12 november van 14.00 - 17.00 uur.
Vrijdag 27 oktober
van 20.00 - 21.30 uur.

Burgerhoes Landgraaf
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Landgraaf nodigt u uit om
op vrijdag 27 oktober 2017 om 20.00 uur aanwezig
te zijn bij de opening van de expositie van
Fotogroep Abedia Landgraaf.

De expositie duurt van:
27 oktober tot en met 23 november 2017 en zal worden
ingeleid door Mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester van Landgraaf.
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geluk is het thema vd maand van de gesChiedenis 2017

Leden van de Roermondse Fotogroep Interfocus hebben zich ook afgevraagd “Wat is 
geluk?”.
Is geluk het zich bewust zijn van een algemene en blijvende tevredenheid in een 
betekenisvol bestaan? Of is geluk elke dag opnieuw de mooie dingen van het leven intens 
ervaren  c.q. het vermogen om te genieten? Geluk laat zich moeilijk definiëren en is een 
containerbegrip waaraan geen scherp afgebakende betekenis kan worden gegeven. 

Een ieder geeft zijn of haar eigen betekenis en invulling aan geluk. Het kan alleen van 
binnenuit gevoeld en ervaren worden; het is een innerlijke beleving. We ervaren geluk dan 
ook op onze eigen manier; het is een subjectieve, persoonlijke ervaring.

In ons dagelijks bestaan kunnen mensen gelukkig worden van een succesje in de sport, 
het beleven van een religieuze activiteit,  het genieten van een heerlijke ‘maaltijd’, plezier 
hebben in/met kinderen, binge-shoppen, enzovoort.

Zes leden van de Fotogroep Interfocus hebben  afgelopen maanden gezocht naar situaties 
waarin het geluksgevoel zichtbaar aanwezig is en hebben dit in een aantal geluksthema’s 
in beeld gebracht.
Het resultaat is een fotoexpostie die van 2 t/m 31 oktober 2017 te zien is in de Gabriël 
Gorriszaal van de Bibliotheek Bibliorura in Roermond.
De expositie is gratis toegankelijk.

De openingstijden van Bibliorura aan de Neerstraat 11-13 in Roermond zijn: 
- maandag van 13.00 tot 18.00 uur 
- dinsdag van 11.00 tot 20.00 uur
- woensdag van 11.00 tot 18.00 uur
- donderdag van 11.00 tot 20.00 uur
- vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur
- zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
- zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
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afv bleriCk exposeert ..
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foto expositie in kloosterdorp steyl

De Amateur Fotogroep Tegelen houdt van zondag 1 oktober tot en met zondag 8 oktober 
haar jaarlijkse foto expositie in Oud St. Gregor, toegang via Missiemuseum Steyl.

Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) is een groep van 25 enthousiaste vrijetijdsfotografen. 
Elk lid fotografeert naar eigen ideeën en/of inzicht, hierdoor ontstaat een grote variatie aan 
foto’s.

Elke veertiendagen komen onze leden bijeen om de door hen gemaakte foto’s te 
bespreken. Wat is goed aan die foto’s en wat kan beter, maar ook vooral om elkaars 
ervaringen te delen. De kwaliteitslat ligt hoog. Ook worden regelmatig foto thema tochten 
georganiseerd.

AFT leden willen iedereen mee laten genieten van hun mooie vrijetijdsbesteding. In deze 
foto expositie zijn diverse fotografische genres, visies en stijlen te zien. Boeiende beelden 
met het oog op de fijnste details. Beelden uit het heden en verleden, natuuropnames, 
nachtfotografie etc. Een audiovisuele presentatie maakt het geheel compleet.

De opening van deze foto expositie zal plaatsvinden op zaterdag 30 september om 15.00 
uur en wordt verricht door Hanno Lamers, wethouder gemeente Venlo. Hij zal op een 
geheel eigen wijze deze foto expositie openen.

Bezoekers aan deze foto expositie 
kunnen een publieksenquêteformulier 
invullen, welke drie foto’s volgens hen 
de beste zijn.

De foto expositie in Oud St. Gregor, 
toegang via het Missiemuseum Steyl, 
St Michaelstraat 7, Steyl is geopend 
van

De toegang is gratis. Kijk ook eens op 
www.afg-tegelen.nl      

Voor een bezoek aan deze foto 
expositie nodigen wij u van harte uit.

Tip: Bezoek ook het Missiemuseum 
Steyl, hiervoor geldt de gebruikelijke 

toegangsprijs.

Tot ziens in het kloosterdorp Steyl.
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foto-expositie industriële sChatten uit de euregio
In de maanden september, oktober en november 2017 is de foto-expositie ‘Industriële 

schatten uit de Euregio’ te zien.
Urban explorers Kees de Jong (Horn) en Rein Reuter (Weert), alletwee lid van Fotokring 

Midden-Limburg Roermond, tonen het resultaat van hun recente fototochten door de regio.
 

‘Ontdekkingstochten’, zo noemen Kees de Jong en Rein Reuter hun gezoek naar 
overblijfselen uit ons industrieel verleden.

Urban exploring wordt het ook wel genoemd, het ‘bezoeken’, fotograferen en documenteren 
van verlaten gebouwen. Met grote interesse voor historie leggen Kees en Rein 

bezienswaardigheden uit de regio vast op de gevoelige plaat.
De foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ neemt u mee op reis langs historische 

locaties in de Euregio Maas-Rijn.
Zo zijn foto’s van industriële gebouwen in Beringen, Zolder, Alsdorf en Hückelhoven te zien.

 

Zij willen u inspireren om zelf met de fotocamera op de pad te gaan en de regio te 
verkennen.

 

Locatie:
Heusden-Zolder -Marktplein 7 - Den Lavaar
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de 
grafischesector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar 
machinepark, eengrote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer 
breedproductenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, 
raamvisuals, digitalefotoboeken: 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 2016
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van Limburg 
Foto 2016 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.

Bezoek voor meer informatie 
over
Vakcolor Digitaal BV  
en over het uitgebreide 
productenpakket de website 
www.vakcolor.nl/

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

http://www.vakcolor.nl/

