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LAFV NIEUWSBRIEF – Januari 2015 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 

Van het Bestuur 

 
 

 

Mededelingen 

• De website wordt momenteel overgezet naar een nieuw platform en er worden diverse 
verbeteringen doorgevoerd.  

• Nieuw lid: Sjoerd Wolterink. 
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Programma maandagen 

Ma 5-1 Nieuwjaarsborrel  

Ma 12-1  Thema-opdracht: WIND. Uiterlijk 9/1 insturen (zie elders in deze nieuwsbrief). 

 Eigen werk  

Ma 19-1  Presentatie Werkgroep Natuur & Landschap 

 Eigen werk 

Ma 26-1 Gezamenlijke eindselectie Bondsfotowedstrijd (zie elders in deze nieuwsbrief) 

Ma 2-2  Bespreking resultaten enquête 

 Eigen werk 

Ma 9-2 Eigen werk (onder voorbehoud) 

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

Ma 23-2  Thema-opdracht 

 Eigen werk 

Ma 2-3  Fotobespreking: 1 week tevoren opsturen naar Jiska, maximaal 3 foto's per persoon. 

 Eigen werk 

Ma 9-3  werkgroep Jazz (nog niet bevestigd) 

 eigen werk 

Ma 16-3 Tweedehandsmarkt (meer informatie volgt later) 

Ma 23-3 (nog invullen) 

Ma 30-3  Thema-opdracht 

 Eigen werk 

Ma 6-4 Valt uit (2e Paasdag) 

Ma 13-4 Jurybespreking Bondsfotowedstrijd 

Ma 20-4  Presentatie Werkgroep Documentaire Fotografie 

 Eigen werk 

Ma 27-4 Valt uit (Koningsdag) 

Ma 4-5  Fotobespreking: 1 week tevoren opsturen naar Jiska, maximaal 3 foto's per persoon. 

 Eigen werk 

Ma 11-5  Thema-opdracht 

 Eigen werk 

Ma 18-5 Film / documentaire 

Ma 25-5 Valt uit (2e Pinksterdag) 

Ma 1-6  Presentatie Werkgroep Fotobewerken 

 Eigen werk 

Ma 8-6  Presentatie Werkgroep Portret (nog niet bevestigd) 

 Eigen werk 

Ma 15-6 Gastspreker (thema nog bepalen en spreker zoeken/uitnodigen) 

Ma 22-6  Thema-opdracht of Foto van het jaar 

Ma 29-6   

 

 

Andere avonden 

Wo 14-1 Mentoraat 

Wo 21-1  Portretgroep fotograferen 

 Bespreekavond WG Documentair 

Wo 28-1 Bespreekavond WG Fotobewerking 

Wo 4-2 Portretgroep, fotograferen 

Wo 18-2  Portretgroep fotograferen 

http://www.centrum/
http://www.centrum/


 Bespreekavond WG Jazz 

Wo 25-2 Bespreekavond WG Fotobewerking 

Wo 4-3 Mentoraat 

Wo 11-3 Bespreekavond WG Documentair 

Wo 25-3 Bespreekavond WG Fotobewerking 

Wo 8-4 Portretgroep fotograferen 

Wo 29-4 Mentoraat 

Wo 6-5 Bespreekavond WG Fotobewerking 

Wo 27-5 Bespreekavond WG Documentair 

 

 

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.  
 

 

Bart Siebelink  

Als medeauteur van het Handboek voor Natuurfotografie en -oprichter van het 
Centrum voor Natuurfotografie heeft Bart Siebelink in korte tijd een groot 
publiek weten aan te spreken. Hij voltooide de basisopleiding aan de Design 
Academy in Eindhoven en studeerde af als ecoloog aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Bart neemt geen genoegen met een platte registratie en zoekt 
altijd naar nieuwe manieren om betekenis in zijn foto’s te leggen. Hij houdt 
ervan de scheidslijnen tussen kunst, fotografie en design te doorbreken. 

Beroepsmatig richt Bart zich vooral op het op weg helpen van amateurfotografen via workshops en 
fotonatuurreizen. Hij wordt gezien als een bekwaam mentor die uitzonderlijk goed weet te inspireren 
op het creatieve vlak. 
 

 

Bondsfotowedstrijd 

De fotobondswedstrijd staat weer voor de deur. Deze is bij uitstek geschikt om onze club te laten zien. 
Uit de gehele club worden uiteindelijk 10 beelden afgevaardigd naar de Bond, waarbij maximaal 3 
beelden van dezelfde maker mogen zijn. De inzendingen worden niet als een serie beoordeeld. Aan de 
inzending is geen thema of onderwerp verbonden. De selectie van beelden wordt begeleid door de 
wedstrijdcommissie, bestaande uit Ton van der Valk, Wim van Oordt, Joost Wensveen, Robert van 
Kralingen, Eelke de Boer en Andor Kranenburg (voorzitter).  
Om te selecteren vragen we jullie om kritisch door je fotomateriaal van afgelopen jaar te gaan. Stuur je 
beste foto’s in eerste instantie digitaal naar robertvankralingen@me.com.  

• Deadline 24 januari 2015 (LET OP: In de mail was wat verwarring over de data. Dit is de goede.) 
• Maximaal 5 foto's, in jpg, originele grootte (dus niet gecomprimeerd).  

mailto:Paulavanommen@gmail.com
mailto:Mirandakaltner@mail.com
mailto:robertvankralingen@me.com


• Bestandsnaam: Je voor- en achternaam met een volgnummer.  
• Ter inspiratie, zie http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/bondsfotowedstrijd-2014/  

De Commissie doet een voorselectie van circa 20 foto's, waaruit de leden van de club de beste 10 
mogen kiezen. Iedereen mag inleveren, ook commissieleden. Commissieleden mogen echter niet op 
hun eigen foto stemmen.  
De bespreking / eindselectie op de club zal plaatsvinden op maandag 26 januari. De foto's zullen we op 
beamer presenteren. Er worden ook proefafdrukken van de voorselectie gemaakt zodat mensen 
makkelijk kunnen vergelijken en selecteren. 

De winnaars zullen dus op de club gekozen worden 
en bekend gemaakt worden op 26 januari. Alle 
winnaars worden tevens via email op de hoogte 
gebracht omdat het toevallig kan zijn dat een maker 
er niet is. 
De geselecteerde beelden moeten uiteindelijk 
worden afgedrukt en in een 40x50 cm passe-partout 
gepresenteerd, de binnenmaat van de foto mag 
variëren. Bekeken zal worden of we het afdrukken 
en de passe-partouts centraal gaan doen of dat de 
fotograaf daar, net als vorig jaar, zelf 
verantwoordelijk voor is. Hier komen we dus nog op 
terug zodra dit is besloten. 
 

De clubinzending moet op 25 februari binnen zijn bij de Bond. De openbare bespreking van de uitslag 
is op 22 maart in Berg aan de Maas (Limburg).  
 
 

Andere wedstrijden van de FotoBond 
 

• Foto Online: 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar), soms met een thema.  
Deadline 1e editie 2015: zondag 15 februari. Dit keer geen thema. Uitslag: 1 maart 2015. 
Inleveren via de site: http://fotobond.nl/foto-online-2015/  

• Rayon 11: Afdelingswedstrijd 
Deze wedstrijd is gesplitst in een wedstrijd voor series en losse foto's. 

 3 losse foto’s: Ma 30 maart, Alphen aan den Rijn. Onderwerp en formaat zijn vrij. Maximale 
grootte 40 x 50 cm (incl. evt. passe-partout). Inleveren van de foto’s kan o.a. op 23 februari in 
Leiderdorp. Meer informatie volgt. 

 Series: 5 foto’s met samenhang. Onderwerp vrij. Formaat vrij (max. 40x50 cm). Najaar 2015.  

 

Agenda Rayon 11 van de FotoBond (Zuid-Holland Noord) 

Bron: http://fotobond.nl/activiteiten-2015-van-afdeling-elf/  

• Do 22 januari: Algemene Ledenvergadering bij FLV, Molenpad 2A in Leidschendam. Aanvang 
20.00 uur. 

• Ma 23 februari, fotoclub Daguerre in Leiderdorp: Afdelingsavond met Johan Elzenga over het 
selecteren van foto’s, ook naar wedstrijden. Adres: Buurtcentrum Zijlkwartier, Van der 
Marckstraat 19, Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur. 

Jolien Schroot, inzending 2014 (21 punten) 

http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/bondsfotowedstrijd-2014/
http://fotobond.nl/foto-online-2015/
http://fotobond.nl/activiteiten-2015-van-afdeling-elf/


• Do 13 april, Gouda: Eerste bijeenkomst van een Afdelings-mentoraat natuurfotografie door Renk 
Ruiter uit Wageningen. Meer mededelingen hierover tijdens de jaarvergadering. De tweede sessie 
is in het najaar. 

 
 

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. 

• Stadsgehoorzaal: Leids Amateurkunst Festival.  
Vanaf medio januari: Jazz 2014. 
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: Leids Amateurkunst Festival 2011. 
• Buytenwegh Zoetermeer: Foto’s van het Kooiproject, jan -  ca. mrt. 
• Huisartsenpost Professorenwijk: Nog niet bekend.  

• 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. 
 
 

Joost Wensveen exposeert in Parijs! 

Van 27 dec 2014 t/m 31 jan 2015 exposeert onze eigen Joost 
Wensveen in Parijs! Het gaat om een groepsexpositie met een 
aantal andere fotografen in Gallery of Sports Art Jean Denis 
Walter. 
Het concept van de galerie in de woorden van de oprichter Jean 
Denis Walter is:  

Each photographer whose work I syndicate has an unique style. 
Some specialise in one sport, some don’t, but each shows a 
personal, rare and esthetic view of the special world of sport. 
The photographs that I have chosen explore many styles. 

 
Dit is Joosts eerste buitenlandse expositie, en voor zover bekend 
is hij ook de eerste LAFV-er die in het buitenland exposeert. 
 
Goed gedaan Joost! 

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
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http://lafv.wordpress.com/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://lafv.wordpress.com/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1453296;jsessionid=cwby38vp0jbz1ln7t78x6l2pr
http://www.jeandeniswalter.fr/
http://www.jeandeniswalter.fr/


Werkgroep Fotobewerken 

Data (telkens op woensdagavond):  
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. 

Binnenshoot Wo 21 jan 19.30 uur Clubgebouw  

Fotobespreking Wo 4 feb 20.00 uur Clubgebouw. Betreft foto's 16/12 – 20/01  

Binnenshoot Wo 17 feb 19.30 uur Clubgebouw  

Buitenshoot  Zo 17 mrt 11.30 uur Leidse hout 

Fotobespreking Wo 8 april 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  Di 16 juni 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 

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-) 
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 

http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/portret/
mailto:hasnigroen@casema.nl
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/
https://www.facebook.com/groups/785640141448755/


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. 

Data (telkens laatste zondag van de maand): 

25 jan  

22 feb  

29 maart  

26 april  

31 mei  

28 juni  

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”. De contacten met de gemeente Leiden hebben geleid tot een 
samenwerking en deelname van de LAFV aan een langdurige expositie van Breestraatfoto’s op 
twee fotozuilen in de Breestraat.  Contactpersoon Henk Aschman.   

• 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: Hans de Sterke wil de initiatiefnemer zijn van dit onderwerp. Er komt nog een 
mail met de (vernieuwde) vraag wie wil meedoen. 

• SingerSongwriterFestival (BplusC): project van sept 2014 - maart 2015. Samenwerking met de 
portretgroep en muziek(jazz)- groep. Er doen 10 fotografen aan mee. In samenwerking met 
BplusC wordt een expositie voorbereid. 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: In dropbox staan nu 230 foto’s. Over selecteren en 
vervolg en presenteren van de mooiste beelden is nog overleg. Contactpersoon: Bojana Jokanovic. 

• Verrassend Winkelweekend BplusC (20-21 dec): Fotograferen van koren in de Leidse binnenstad. 
Samen met jazz- en muziekgroep. De digitale bestanden zijn verzameld en verstuurd naar BplusC.  

http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/
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Zie de website Centrum van Amateurkunst: https://www.facebook.com/pages/Centrum-voor-
Amateurkunst-Leiden/369981433117765?fref=photo. Contactpersoon: Bram van den Berg. 

 
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 : Troubadours;  Drie oktoberfotografie; Breestraatproject ; Graffiti-onderwerp ....  
Evaluatie van het project De Kooi. 
Dropboxgebruik. 
Nieuw onderwerp voor ‘groot’ project in 2015. 
  
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) ; 
LAF’15 op 30 mei 2015. 
  
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 4 jan 15 uur Ovaal De Keijzer, Kaiserstraat 2-4 

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 

https://www.facebook.com/pages/Centrum-voor-Amateurkunst-Leiden/369981433117765?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/Centrum-voor-Amateurkunst-Leiden/369981433117765?fref=photo
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/


Evenementen en inspiratie 

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

     
 

       

Paul Kooier – Nude Animal Cigar 
T/m 18 januari 2015, Fotomuseum Den Haag 

Paul Kooiker behoort tot de interessantste 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. In zijn nieuwste 
installatie Nude Animal Cigar blikt Kooiker 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.  

       

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.  
Steeds meer fotografen verkennen nieuwe manieren om verhalen vorm te 
geven, 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  

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.  

  

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. 

 
 

Modern Times – Fotografie in de 20ste Eeuw 
T/m 1 april 2015, Rijksmuseum Amsterdam 

Met ruim 400 foto’s laat de tentoonstelling de grote ontwikkelingen zien die de 
fotografie in de 20ste eeuw doormaakte: de opkomst van de journalistieke 
fotografie, amateurfotografie, kleurenfotografie, mode- en reclamefotografie 
en fotografie als kunst. Modern Times toont een breed overzicht: van zuiver 
documentair tot autonoom kunstzinnig. En van Eadweard Muybridge tot 
Viviane Sassen.  
De vroegste foto’s zijn de bewegingsstudies van Eadweard Muybridge met o.a. 
een galopperend paard uit 1887, gevolgd door vroege foto’s van George 
Hendrik Breitner. Tot de zeldzame topstukken behoren foto’s van John 
Gutmann (Olympische duikster), László Moholy-Nagy (Pont Transbordeur), 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/paul-kooiker
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/on-the-move
http://photoq.nl/locatie/stedelijk-museum-amsterdam-2/
http://www.foam.org/visit-foam/calendar/2014-exhibitions/vivian-maier
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/wildlife-photographer-year-2014
https://www.rijksmuseum.nl/nl/modern-times


 

Man Ray’s Peggy Guggenheim, Lartigue’s vroege zelfbouw-vliegtuigjes en Joel 
Meyerowitz’ Moon Launch. 
Met deze tentoonstelling treedt het Rijksmuseum voor het eerst naar buiten 
met fotografie die het de afgelopen tien jaar heeft verzameld. De collectie is 
inmiddels uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende verzameling die 
gekenmerkt wordt door de grote hoeveelheid vintage afdrukken. 

 

Fotofair 2015  
30 en 31 mei 2015, 9:00 - 18:00 uur, Event Center Beekse Bergen 

Met onder andere: Expositie van de winnaars van de Fotowedstrijd2014. 
Uitgebreide Fotobeurs met de laatste nieuwtjes en beursaanbiedingen. 
Workshops en Masterclasses (o.a. natuurfotografie, fashion/portret, sport). 
Demonstraties met fotografen en de importeurs van diversen merken. 
Lezingen met bekende fotografen. Portfoliobesprekingen met Masterreview-
professionals. Activiteiten, in de omgeving met vele fotografische 
mogelijkheden, zoals catwalks, sport, actiefoto's. 

 
 

 

Rotterdam in the picture – 175 jaar fotografie in Rotterdam 
24 jan - 17 mei 2015, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 

Stoer, brutaal, dynamisch, modern. Al 175 jaar wordt in beeld gebracht hoe de 
stad steeds opnieuw op de schop gaat, in een aanhoudend proces van 
opbouw, sloop, wederopbouw en uitbreiding. Het proces van verandering 
heeft in de afgelopen 175 jaar tot veel bijzondere foto opdrachten, foto´s en 
fotoseries geleid. 
Niet eerder is er over Rotterdam een tentoonstelling gemaakt die zo’n breed 
beeld geeft van zowel de stad als de fotografie die er is gemaakt. 
Rotterdamse, Nederlandse en internationale fotografen hebben, al dan niet in 
opdracht, het beeld van de stad mede gevormd. De fotografen hebben een 
visie op de stad ontwikkeld en haar een gezicht gegeven. Het beeld van de stad 
en de stad als beeld komen hier samen in befaamde fotografische 
hoogtepunten en onbekend materiaal. 

 

“Look at me!” 
T/m 15 maart 2015, Tropenmuseum Amsterdam. 

Dagelijks delen miljoenen mensen wereldwijd foto’s van zichzelf. Maar is deze 
behoefte aan self imaging wel uniek voor onze tijd? Het Tropenmuseum 
onderzocht haar rijke historische fotocollectie en ontdekte verrassende 
overeenkomsten met recentere zelfportretten. Look at me! is een visuele 
ontdekkingstocht langs portretten van mensen die zelf bepalen hoe ze gezien 
willen worden. En dat is van alle tijden. 
Voor het eerst worden portretten uit verschillende periodes op deze manier 
bijeengebracht. De ogenschijnlijk argeloze studioportretten blijken stuk voor 
stuk zorgvuldig geënsceneerde en gelaagde uitingen van culturele identiteit. 
Tussen de portretten uit de verschillende periodes zijn verrassende parallellen 
te ontdekken. Gebruik van bijvoorbeeld kleding, attributen en rollenspel 
vertonen bij nader inzien onderlinge verbanden. Zo versterken hedendaagse 
en historische beelden elkaar. 

 

http://www.fotofair.nl/
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/nl/tentoonstellingen/verwacht/evenement/275-rotterdam-in-the-picture-175-jaar-fotografie-in-rotterdam
http://tropenmuseum.nl/nl/pers/gezien-willen-worden-is-van-alle-tijden

