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LAFV NIEUWSBRIEF – Oktober 2012

Programma komende clubavonden

ma 5 nov Fotobespreking uitgebreid (3 foto’s per fotograaf) 

ma 12 nov Presentatie Werkgroep Documentair 

ma 19 nov Eigen werk 

ma 26 nov Mentoraat Diana Bokje (uitsluitend voor deelnemers hieraan) 

Mededelingen van het Bestuur

• De LAFV organiseert op 15 december een clubbezoek met rondleiding naar de 
tentoonstelling van Diane Arbus in het FOAM. Zet deze datum dus vast in je agenda! 
Meer info volgt.

• De LAFV heeft positief gereageerd op het verzoek van Ex Animo om tijdens het 
Amateurkunstfestival 2013 een gezamenlijk optreden (koorzang in combinatie met 
fotografie/video) te verzorgen. Hiervoor moesten we ons vóór 1 november 
aanmelden. Nu kunnen de gesprekken over de invulling beginnen. Ideeën zijn 
welkom!

Tentoonstellingsnieuws

• Beste clubleden, Via deze weg willen wij u laten weten dat de buitententoonstelling 
fantastisch is verlopen. En dat wij als vereniging dit hebben kunnen en mogen 
organiseren voor ons 90 jaar jubileum. Achter de schermen is er zeer veel 
georganiseerd door vrijwilligers om dit ambitieuze plan uit te werken. Zonder hulp 
van deze vrijwilligers was het niet gelukt. Helaas komt er een einde aan deze 
tentoonstelling, en zullen we moeten opruimen. En ook daar heb we vrijwilligers 
voor nodig. Via deze nieuwsbrief doe ik het verzoek aan de club leden, om maandag 
5 november te komen helpen met het opruimen van deze tentoonstelling. We 
starten om 9 uur in de ochtend en gaan door tot dat we klaar zijn. Graag op geven 
bij Pierre Luiten e-mail fam.luiten@kpnmail.nl.

• Voor €25 kun je het paneel met je eigen foto kopen. De onderkant met logo's wordt 
eraf gezaagd. Opgeven uiterlijk vrijdag 2 november bij Hans Gillis.
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• De fotozuilen worden na de tentoonstelling opgeslagen bij Portaal.

• De 2 boeken die ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan zijn verschenen zijn nu ook 
als e-book voor op de iPad verkrijgbaar! Zie de info op 
https://lafv90jaar.wordpress.com/publicaties-2/ 

• Op zaterdag 10 november wordt onze tentoonsteling 90-jarige Leidenaren in het 
Poortgebouw geopend. Je kunt hierbij zijn maar het aantal plekken is beperkt. Meld 
je aan via info@leydenacademy.nl of telefonisch (071-5240960). 

• Bij V&D langs de trap naar La Place hangt van Documentair een serie foto's van 3 
oktober (tot 27 november). 

• Bij het Diaconaal Centrum ‘de Bakkerij’ aan de Oude Rijn 44 b/c  hangt van 7 
november tot 19 december de serie ‘kapper/scheerder‘ van Documentair.

• Series uit de Ambachten-reeks van Documentair hangen op dit moment in 2 
woongangen in ‘Buytenwegh’ in Zoetermeer, huisartenpraktijkruimtes aan de Laat de 
Kanterstraat in Leiden en de entreeruimte van Radius in de Merenwijk in Leiden.

Website

• Als gevolg van een beveiligingsprobleem zijn de ledenlijst en het smoelenboek 
tijdelijk van de website verwijderd. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht.

• De werkgroepgaleries op onze website kunnen wel nieuwe vulling gebruiken. Stuur 
je foto’s op naar lafv90jaar@gmail.com (800 pixels hoog maar is geen noodzaak).

Foto-estafette
Beste Medefotografen, 
We starten weer met een foto-estafette. Voorgaande jaren was er een van te voren bepaald 
onderwerp (seizoen, leiden, kruispunten, badeend, rode jurk etc.). De resultaten daarvan 
staan inmiddels op de website: http://lafv.wordpress.com/werkgroepen/1678-2/.
Dit jaar gaan we het ietsjes anders aanpakken. Dit jaar geen thema’s alleen een onbekende 
krachtige startfoto gemaakt door Pierre of Wim. Laat je inspireren door de foto die je 
binnenkrijgt en associeer er lustig op los. Ben benieuwd wat de eindfoto gaat worden.
Opgeven voor de estafette kan nog t/m 4 november, dan gaan de startfoto’s de deur uit.
Opgeven bij Wim van Oordt (wimmes1970@hotmail.com).

Wedstrijdagenda

• 30 november is de sluitingsdatum van Foto Online, de meest laagdrempelige 
wedstrijd voor individuele clubleden. 
De uitslag wordt bekend gemaakt op 21 december.

• De laatste clubavond voor de Kerst is de clubwedstrijd. Thema dit jaar: frituren

• Eens meedoen aan een internationale wedstrijd?
4rd International salon of photography "Between the sky and the earth 2012". 
Thema's: A - FLYING,  B -  OPEN,  C -  PHOTO TRAVEL, D -  MACRO
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Sluitingsdatum7. November 2012. Inleveren kan online via 
http://www.fotovenopilon.si/entry/index.php?lang=en 

Oproepen

• De Gemeente Leiden zoekt foto’s over het sporten in Leiden (sportevenementen, 
burgers die sporten, sportverenigingen etc) om de nieuwe Sportnota te illustereren. 
Niet betaald, wel copyrightvermelding. 
Stuur je foto's vóór 25 november aan Wim van Oordt (wimmes1970@hotmail.com). 
Hij zamelt ze in en stuurt ze door.

Evenementen en inspiratie
Voor een 'volledig' overzicht van lopende fototentoonstellingen (ook op genre!), zie 
http://www.fotoexpositie.nl/ 

 

Het Blauwe Uur – Dromen met de camera (5e Kwartier 
Noorderlicht 2012)
Nog t/m 24 nov 2012, Tresoar, Leeuwarden 
Het Blauwe Uur (platform voor verbeeldende autonome 
fotografie) vroeg fotograaf Rommert Boonstra als gastcurator 
een tentoonstelling samen te stellen. De expositie laat zien dat 
de camera niet alleen bedoeld is om de buitenwereld te 
observeren, maar ook om dromen waar te maken. Rommert 
Boonstra is één van de grondleggers van de geënsceneerde 
fotografie in Nederland.

Fotoclub Diafragma Expositie “Dichtbij”
15 okt t/m 8 dec, De Schakel, Leidschendam.
De expositie toont het werk van 14 clubleden op canvas op het 
thema “Dichtbij”, waarbij meestal is gekozen voor 
macrofotografie. 

 

Arnold Newman (1918-2006)
13 okt 2012 t/m 13 jan 2013, Fotomuseum Den Haag
Marilyn Monroe, Igor Stravinsky, Pablo Picasso en John F. 
Kennedy: het is slechts een greep uit de lange lijst van 
beroemdheden die voor de camera van de Amerikaan Arnold 
Newman (1918-2006) hebben gestaan. Newman, een van de 
meest invloedrijke portretfotografen van de 20ste eeuw, wordt 
beschouwd als de pionier van het zogenaamde 
‘omgevingsportret’. 
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Het LAKtheater: 1946-2012 - Een duik in de geschiedenis, een 
kijkje achter de schermen  
2 nov t/m 14 dec 2012, Lipsiusgebouw, Leiden. 
Opening op vrijdag 2 november om 20 uur. 
Het Leidsch Academisch Kunstcentrum, in 1946 opgericht door 
Leidse academici onder leiding van H. Oort en P. Cleveringa, 
heeft een roerige geschiedenis gekend, die uitmondde in de 
uiteindelijke opheffing van het theater in 2012. Heden 
presenteert de LAKgalerie een fototentoonstelling die de rijke 
geschiedenis van het LAKtheater van het begin tot het einde 
toont. Hiervoor is gebruik gemaakt van historische beelden uit 
het LAKarchief, en van foto's van de fotografen Eelk 
Colmjon en Marco Hokke, die zij maakten van de 'laatste dagen' 
van het theater. 

 

Lewis Hine - Fotograferen voor verandering
T/m 6 jan 2013, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
Eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland van de 
beroemde Amerikaanse fotograaf Lewis Hine. Hine was een 
gepassioneerd fotograaf die met zijn foto’s het leven van mensen 
wilde verbeteren. Zijn foto’s van immigranten op Ellis Island, 
kinderarbeid en arbeiders die hoog boven New York aan het 
Empire State Building werkten, behoren tot de fotografische 
iconen van de 20ste eeuw. 

 

 

Diane Arbus 
26 okt 2012 - 13 jan 2013, FOAM, Amsterdam 
Diane Arbus (1933-1971) veroorzaakte een revolutie in haar 
kunst. Haar fotografische benadering en gewaagde 
onderwerpkeuze heeft tot een oeuvre geleid dat door zijn 
puurheid en de onwrikbare viering van de dingen zoals zij zijn, 
vaak aanstootgevend is. Haar gave om datgene dat als bekend 
wordt veronderstelt in een vreemd daglicht te plaatsen en om in 
het exotische het vertrouwde bloot te leggen, vergroot het 
begrip van onszelf. Haar hedendaagse antropologie - portretten 
van echtparen, kinderen, kermisartiesten, nudisten, 
middenklassegezinnen, travestieten, dwepers, excentriekelingen 
en beroemdheden - kan gezien worden als een zinnebeeld van de 
menselijke ervaring, als een onderzoek naar de relatie tussen 
uiterlijk en identiteit, illusie en overtuiging, theater en 
werkelijkheid.  
De LAFV organiseert op 15 december een clubbezoek met 
rondleiding naar deze tentoonstelling. Meer info volgt.
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