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LAFV NIEUWSBRIEF – December 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 1-12 – Miniworkshop Beeldcommunicatie door Fer.
– Eigen werk.

Ma 8-12 – Uitgebreide fotobespreking: Uiterlijk 3 dec opsturen naar Jiska, jedwolthaus@zonnet.nl 
maximaal 3 foto's per persoon.
– Eigen werk

Ma 15-12 – Gastspreker: Eelkje Colmjon (Leids fotografe en deelnemer Fotofestival Leiden 2014)
– Eigen werk (indien tijd over)

Ma 22-12 Kerstvakantie
Ma 29-12 Kerstvakantie
Ma 5-1 Nieuwjaarsreceptie 
Ma 12-1 – Thema: WIND. Let op! Alleen nieuw werk, 1 foto, beamerformaat. Uiterlijk vrijdag 9/1 

opsturen aan paulavanommen@gmail.com èn mirandakaltner@hotmail.com.
– Eigen werk 

...
Ma 16-2 Gastspreker: Bart Siebelink (Natuurfotograaf, Centrum   voor Natuurfotografie  ). 

5-1 nieuwjaarsborrel

Andere avonden

Wo 3-12 Mentoraat
Wo 10-12 – Bespreekavond WG Fotobewerking 

– Bespreekavond Portretgroep
Wo 17-12 Portretgroep, fotograferen
Do 18-12 Bespreekavond WG Natuur & Landschap 
Wo 7-1 Bespreekavond WG Jazz
Wo 14-1 Mentoraat
Wo 21-1 – Portretgroep fotograferen

– Bespreekavond WG Documentair
Wo 28-1 Bespreekavond WG Fotobewerking
Wo 4-2 Portretgroep, fotograferen

1

http://Www.lafv.nl/
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/
http://www.centrum/
mailto:mirandakaltner@hotmail.com
mailto:paulavanommen@gmail.com
http://eelk.nl/
mailto:jedwolthaus@zonnet.nl
http://lafv.wordpress.com/24-2/documenten/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://twitter.com/lafv1922
http://www.facebook.com/LeidseAFV


Mededelingen

• De enquete die door het Bestuur op 28 oktober is verspreid, loopt nog. Analyse en bespreking 
door het Bestuur vinden plaats in januari 2015 en terugkoppeling naar de leden in februari 
2015.

• Het opleidingsplan LAFV wordt momenteel ontwikkeld en de verwachting is in het 2e kwartaal 
2015, na akkoord Bestuur LAFV, te presenteren aan de leden. De resultaten van de enquête en 
de inbreng van leden zullen worden meegenomen in het opleidingsplan LAFV. 

• Nieuwe leden: John Arbouw, Ine de Bock, Piet van der Star.

Spreker 15 december: Eelkje Colmjon

http://eelk.nl/ 
Ik reis en ik schrijf, maar bovenal ben ik fotograaf. Het allerliefst schiet ik reportages en portretten, bij 
daglicht. Mijn camera bracht me naar een Servisch Roma-dorp om een documentaire te maken over 
het leven van alledag. In de straten van Iran had ik de hipste dames voor mijn lens, ik was getuige van 
menig trouw- en bedrijfsfeest, maakte een fotoserie van de bijzondere leerlingen van de Walnoot, een 
school voor kinderen met een handicap. En dit is nog maar een deel van mijn werk! 

Thema-opdracht

We hebben genoten van de inspirerende  inzendingen voor het vorige thema. Veel mensen hebben 
meegedaan. Dat is leuk en inspirerend! 

De thema-opdracht voor 12 januari is WIND. 
Om voldoende aandacht aan de ingezonden foto,s te kunnen geven  tijdens de bespreking gaan we nu 
uit van 1 foto per persoon. En alleen nieuw werk wat je voor dit thema maakt. Op de avond zelf 
bespreken we samen met jou je foto en hopen we van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Iedereen 
kan meedoen en we hopen weer op veel verschillende invalshoeken en technieken. Leef je uit!

Opsturen uiterlijk 9/1 naar Paulavanommen@gmail.com en Mirandakaltner@mail.com in 
beamerformaat (max 1080 px hoog / 1920 px breed). Wanneer je niet digitaal inzendt omdat je geprint 
werk wil laten zien, laat dan ook even per mail weten. 
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Tentoonstellingen van de LAFV / leden:

Dit overzicht staat ook op de website. 
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com)

• Fotozuilen op de Breestraat: Breestraatproject (dec – feb).
Van de 60 foto's zijn er 12 van de LAFV (voor, tijdens en na 
de herinrichting). 
Fotografen: Bert van de Ven, Eelke de Boer, Henk Aschman, 
Marcel Schikhof, Simon Duindam, Shanka Abeeysekere en 
Jannie de Groot.

• Cor de Feber met Natuur en Landschap 
T/m 31 december 2014, Bibliotheek Oegstgeest (Lange 
Voort)

• Stadsgehoorzaal: Serie Leids Amateurkunst Festival
Vaste LAFV-expoplek voor 20 lijsten (gang, vestiaire, foyer Aalmarktzaal). Wisselen elke 6 
weken. Onderwerpen in overleg, bij voorkeur Leids of anderszins passend.

• Theehuis Rhijnhof: Selectie dubbelbeelden uit 1922 en NU (dec-jan).
Vaste LAFV-expoplek voor ca. 7 lijsten (wanden Theehuis). Wisselen iedere 2 maanden. 
Onderwerpen in overleg.

• Woonwinkel De Sleutels (Langegracht 70a): Selectie van het Kooiproject (dec – ca. maart).

• Het Gebouw (Spoorkamer): De Moskee (De Kooi, serie 24), door Marcel en Shanka. 

• Radius Merenwijk: BplusC- Open Dagen, tot 22 november.

• Buytenwegh Zoetermeer: Nog niet bekend.

• Huisartsenpost Professorenwijk: Nog niet bekend. 

• Van de Leur (Breestraat 117): Deze expoplek is helaas weer vervallen.

• Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael   (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Vanaf 9 feb, Begraafplaats Groenesteeg (Aula), Groenesteeg 126 (Openingstijden).
Permanente expositie van 10 beelden. De volledige serie staat op Jalbum.

Wedstrijdagenda van de FotoBond

• Bondsfotowedstrijd:
Wedstrijd voor clubs. Per club kunnen 10 beelden worden ingeleverd. Coördinatie door de 
LAFV-wedstrijdcommissie. 
Inzending sluit 25 feb 2015. Uitslag en bespreking 22 maart 2015 (Berg aan de Maas).

• Foto Online:
Meerdere edities per jaar, telkens met een ander thema. Volgende editie in het nieuwe jaar.

• Rayon 11: Afdelingswedstrijd
Deze wedstrijd is gesplitst in een westrijd voor series en losse foto's.
– Individuele foto's: Voorjaar 2015. Meer informatie volgt. 
– Series: 5 foto’s met samenhang. Onderwerp vrij. Formaat vrij (max. 40x50 cm). Najaar 2015. 
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Agenda Afdeling 11 van de FotoBond

• Ilvy Njiokiktjien
Dinsdag 9 december, 20:00 uur bij FC’59 in Delft.
De eerste Fotograaf des Vaderlands spreekt over haar 
project 100 verjaardagen. 
Speeltuin Bomenrijk, Beukenlaan 1, 2612 VC Delft.

• Louis Visseren
Dinsdag 9 dec, 10.15 uur, Alphen aan den Rijn  
Jurylid van de seriewedstrijd van Afdeling Elf, uitleg 
over het werk waarmee hij exposeert.
Parktheater/Parkfilmhuis in Park Rijnstroom, 
Cornelis Geellaan 2, Alphen aan den Rijn.
Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
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Werkgroep Fotobewerken

Data (telkens op woensdagavond): 
10 december 2014, 28 januari 2015, 25 februari 2015, 25 maart 2014, 6 mei 2015.

Maak of haal uit je archief één geheel onbewerkte foto (bij voorkeur in RAW-formaat) en denk na over 
het waarom je met deze foto iets zou willen. Vervolgens denk je na over de aanpak resp. de weg naar 
het resultaat dat je hierbij voor ogen staat. Mocht je m.b.t. dit laatste onvoldoende kennis hebben van 
resp. zicht hebben op de (on)mogelijkheden geef dat dan ook aan. 
De deelnemers zijn inmiddels in groepjes bezig met elkaars foto's.

Henk Aschman & Boudewijn Swanenburg

Werkgroep Portret

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/portret/ 

We fotograferen in zalen van Stichting Radius (Kopermolen, Leiden) en buiten. Binnen werken we met 
studioflitsers van de LAFV en enkele leden zodat we vaak met 3 à 4 studio sets kunnen werken. We 
fotograferen meestal met 2 fotografen op één set en leren van elkaar. 

Wil je een keer meekijken, experimenteren met flitsers of lid worden van de werkgroep laat het me 
weten. Nico Groen, coördinator Portretgroep.

Fotobespreking Wo 10 dec 20.00 uur Clubgebouw
Binnenshoot Wo 17 dec 19.30 uur Clubgebouw 

2015
Binnenshoot 19.30 uur Clubgebouw 
Fotobespreking 20.00 uur Clubgebouw. Betreft foto's 16/12 – 20/01 
Binnenshoot 19.30 uur Clubgebouw 
Buitenshoot Zo 17 mrt 11.30 uur Leidse hout
Fotobespreking 20.00 uur Clubgebouw. Betreft foto's 17/2 – 17/3

Bespreking club presentatie
Buitenshoot Zo 12 april 11.30 uur Villa Kakelbont Leiderdorp
Buitenshoot Zo 17 mei 11.30 uur Strand en Duin
Afsluiting seizoen 19.00 uur Zee en Zon Katwijk

Indien het bij buitenshoots regent wijken wij uit naar villa Kakelbont of indien mogelijk naar 
clubgebouw.

Werkgroep Natuur & Landschap

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/ 
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.

Datum Activiteit Praktisch
zo 7 dec Diergaarde Blijdorp Thema: gevangenschap

Vanwege de kosten afhankelijk van de weersvoorspelling!
Entree Blijdorp € 19 via internet. 
Parkeren € 8 per auto (voorstel is de trein).

Ad hoc Sneeuw, ijs en kruiend ijs. Denk ook na over alternatieven bij uitblijvende vorst.

Wordt 
gepland

Avifauna Alphen a/d Rijn Thema snavels en ogen.
Afd. Educatie is nu in overleg met vogelverzorging en (roof-) 
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vogeldemonstratie, zodat wij dichtbij mogen komen. Als wij 
foto's vrijgeven voor Educatie, dan krijgen wij vrijkaarten. 

Wordt 
gepland

Natuurpark Lelystad Thema: doorkijkje. 
De voormalige dependance van Artis is nu omgetoverd tot een 
landschapspark met Przewalski paarden, otters, bevers, Pater 
Davidshert, winsenten, wilde zwijnen, elanden, veel klein wild, 
etc. Ook is er een groot vogelbestand.

Ideeën en uitvoering van foto uitjes, workshop (wie wil/ kan wat doen), lezing of anderszins, zijn altijd 
welkom.

Cor de Feber & Rolf Zoutendijk

Werkgroep Stedelijke Verkenning

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/ 
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het delen van foto's.

Zo 30 nov Stations van Den Haag: CS is verbouwd en heeft nu een licht doorlatend dak. En HS 
en omgeving heeft ook wel wat...
10:05 gaat de trein naar HS.
Dus verzamelen om 9:55 bij de hoofdingang aan de voorzijde.

Zo 21 dec 

Ideeën voor locaties graag doorgeven aan Pierre of Wim.
Vertrek over het algemeen 9:30 uur vanaf Lammenschans (parkeerplaats)

Wim van Oordt en Pierre Luiten

Werkgroep Documentaire Fotografie 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/      
Als je mee wilt doen met de werkgroep, kun je contact opnemen met Jannie de Groot.

Lopende Projecten en Onderwerpen:
• Project Herinrichting “Breestraat”. Momenteel 7 fotografen. Contactpersoon Henk Aschman.  
• Fotoproject De Kooi. De tentoonstelling Leven in de Kooi is alweer afgelopen. Het boekje is 

zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij het stadhuis, Het Gebouw, De Sleutels, Heijmans en 
in ons clubhuis. Bovendien is het huis aan huis verspreid in de Kooi. 

• Fotografie in De Kooi wordt een NIEUW onderwerp voor de liefhebbers. 
1: Bouwwerkzaamheden. Contact: Jannie de Groot.
2: Bouw en sloop Noordelijke Blokken. Contact: Bram van den Berg.
3: Ideeën van Wils Spies, bv. generaties fotograferen, feesten, e.d. Contact: Jannie de Groot.

• Nachtfotografie: Wie pakt dit weer op? Contact: Jannie.
• SingerSongwriterFestival (BplusC): project van sept 2014 - maart 2015. Samenwerking met de 

portretgroep en muziek(jazz)- groep. Er doen 10 fotografen aan mee. Contactpersoon: Bram 
van den Berg. 

• Drrrie Oktoberrrfotografie: Eelke heeft de foto’s verzameld. Selectie en verdere informatie 
volgt nog. 

• Graffiti en sloop- en kraakpanden in Leiden: nieuw initiatief van Bojana Jokanovic.

6

mailto:jcdegroot@casema.nl
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/


Nog blijven staan om te bespreken
in onze docuwerkgroep, onze vaste wisselploeg en in de expositiecommissie :
Afspraken over de Onderwerpen:  Jazz, Bruggen en Troubadours, Nachtfotografie die op de wachtlijst 
staan voor exposeren.
Met zo veel meer expositieruimtes is uitbreiding van de wisselploeg misschien zinvol. 
Ons projectplan voor fotoprojecten met expositie in galerie V&D vraagt om aanpassing (Eelke?)
Het is te overwegen ook andere werkgroepen bij het exposeren te betrekken.
Selecteren van foto’s : Drie oktoberfotografie; Breestraatproject ; Graffiti-onderwerp .... 
Evaluatie van het project De Kooi.
Dropboxgebruik.
 
Mogelijk Nieuwe onderwerpen :
Winkelende mensen,  kleine winkels, musea, de komende Verbouwing van de Lakenhal, het 
Stationsgebied, Historische highlights, Religie. Historische haven; Leiden en toerisme; Sport in Leiden;
Gemeentereiniging; Muurgedichten; Geveltekens; de Meelfabriek (voor, tijdens en na verbouwing)
 
Nieuwe ideeën kunnen worden doorgegeven en worden dan op de ideeënlijst (hierboven)  
toegevoegd. Ook doorgeven of je van een onderwerp initiatiefnemer wilt zijn.
Opgeven bij en overleggen met Jannie: jcdegroot@casema.nl 

Werkgroep Abstract

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/ 
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.

Je hoeft je niet aan te melden of lid te worden. Iedereen is welkom, ook als je maar één keer mee wil 
doen. Met vragen kun je terecht bij Jolien Schroot.

Zo 7 dec 14 uur Black is beautiful Sijthoff - Cultuur
Zo 4 jan 14 uur Ovaal Nog geen locatie
Zo 1 feb 14 uur Sport Sportpark Adegeest 
Zo 1 mrt 14 uur 1 (één) Annies Verjaardag
Zo 5 april 20 uur Traag Café de Tregter
Zo 3 mei 14 uur Krom Café De Bonte Koe
Zo 7 juni 14 uur Nat De Bruine Boon
Zo 5 juli 12 uur Groen Vrij Groen Oegstgeest
Zo 2 aug 14 uur Draai Scarlatti - Leiden

7

https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/
mailto:jcdegroot@casema.nl


Evenementen en inspiratie

Bronnen: PhotoQ, Fotografie.nl, Fotoexpositie.nl, Pf.nl en de sites van de fotomusea. 

 

On the Move: Verhalen in hedendaagse fotografie en grafische vormgeving 
T/m 28 januari 2015, Stedelijk Museum Amsterdam
Een tentoonstelling over de nieuwste ontwikkelingen in de fotografie. 
Tegenwoordig verkennen steeds meer fotografen nieuwe manieren om 
verhalen vorm te geven, mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen 
zoals apps, audiovisuele presentaties en websites. On the Move toont die 
ontwikkelingen in de fotografie en laat de grote verscheidenheid aan 
manieren zien waarop kunstenaars en fotografen werken, in dialoog met 
grafisch ontwerpers. 

 

Vivian Maier, Street Photographer
T/m 28 jan 2015, Foam, Keizersgracht 609, Amsterdam 
Overzichtstentoonstelling van het werk van een vrouwelijke straatfotograaf 
wiens indrukwekkende oeuvre pas tegen het einde van haar leven ontdekt 
werd en toen een wereldwijde sensatie veroorzaakte. Vivian Maier (New 
York, 1926-2009) was gedurende haar hele werkzame leven professioneel 
nanny. In haar vrije tijd documenteerde ze het leven in grote Amerikaanse 
steden zoals New York en Chicago en liet een indrukweekend oeuvre na van 
100.000 negatieven. Naast fotografie, maakte ze talloze film- en 
geluidopnames op straat. De tentoonstelling bevat werk vanaf de jaren ’50 
t/m ’80, zowel zwart-wit als kleur, en filmmateriaal. 

 

 

Paul Kooier – Nude Animal Cigar
T/m 18 januari 2015, Fotomuseum Den Haag
Paul Kooiker behoort tot de meest interessante conceptuele fotografen van 
Nederland. Vanuit zijn fascinatie voor prikkelende thema’s als voyeurisme, 
onschuld en clichés legt hij fictieve beeldverzamelingen aan, die zowel qua 
herkomst, thema als duiding uiterst schimmig van aard zijn. Op uitnodiging 
van het Fotomuseum Den Haag blikt Kooiker in zijn nieuwste installatie 
Nude Animal Cigar terug op zijn twintigjarige carrière als beeldend 
kunstenaar. Het resultaat is een duizelingwekkend overzicht van 
tweehonderd fotowerken waarin naaktfoto’s en opnames van dieren 
worden afgewisseld met close-upfoto’s van de talloze sigaren die hij al die 
jaren in zijn atelier rookte. 

 

Wildlife Photographer of the Year 2014
T/m 8 maart 2015, Museon Den Haag
Expositie met 's werelds beste natuurfoto's, gevormd door de bekroonde 
foto's van The Wildlife Photographer of the Year Competition, een 
fotografiewedstrijd waaraan 's werelds meest vooraanstaande 
natuurfotografen deelnemen.
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