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LAFV NIEUWSBRIEF – Oktober 2012

Programma komende clubavonden

ma 1 oktober Fotobespreking uitgebreid (3 foto’s per lid) 
Door Andor Kranenburg en Erik Flikkenschild

ma 8 oktober Nieuwe leden presenteren eigen werk
Daarna evt. nog eigen werk 

ma 15 oktober Eigen werk

ma 22 oktober Bespreekavond werkgroepen: Natuur en Portret, i.v.m. komende 
presentatie (geen brede clubavond) 

ma 29 oktober Gent foto’s
Daarna evt nog eigen werk 

Mededelingen van het Bestuur

• In het Bestuur is afgesproken dat de coördinatie met de Cultuurmakelaar in vervolg 
via de voorzitter verloopt, anders ontstaat wildgroei.

• Gent wordt gevraagd om een tegenbezoek te brengen tijdens het Open 
Monumentenweekend 2013 (september).

• Theo Meijer heeft van het Bestuur het mandaat om een scherm tot €500 aan te 
schaffen.

Tentoonstellingsnieuws

• Het Prins Bernhardfonds sponsort ons met €5000. 

• Op 4 oktober kunnen we nog wel wat mensen gebruiken om te helpen. Vanf 9 uur 
op de Hooglandse Kerkgracht.

• Op vrijdag 5 oktober worden de buitententoonstelling   Door Leidse Ogen   en 1922 en 
NU geopend. Het openingfeestje is van 17.30 tot 19.00 uur in het gebouw van het 
RAP, Nieuwstraat 33 te Leiden. 
Daaraan voorafgaand is de officiële opening door wethouder De Haan van Cultuur, 
Werk en Inkomen. Deze is alleen voor genodigden.
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• Ben je bij de officiële opening op het Stadhuis? Zorg dat je om kwart voor 4 
aanwezig bent en neem allemaal je camera mee! Dit heeft een reden.

• Bij de opening in het RAP zijn tevens onze beide jubileumboeken verkrijgbaar. Ze 
zijn ook te koop bij het Visitor Centre en de V&D (€10).

• Wil je een stapel boeken meenemen om zelf te verkopen? Meld je bij Hans Gillis. Je 
kunt de boeken daarna zelf afhalen bij Groen Media.

• Er zijn nog wat gaten in de bemanning van het RAP. Meld je aan bij Pierre, ook als je 
maar een deel van de tijd kunt. Misschien kan er iemand juist het andere deel.

• Het is pas over een dikke maand, maar we hebben op 5 november mensen nodig 
voor de afbraak van de buitententoonstelling. Meld je aan  bij Pierre.

• De fotozuilen worden na de tentoonstelling opgeslagen bij Portaal.

Enigszins op de achtergrond wegens alle andere tentoonstellingsgeweld, maar …

• ZPP exposeert dit jaar tijdens het Leids Film Festival (23-28 oktober) weer met een 
serie filmstills in Scheltema. Details volgen later.

• Bij V&D langs de trap naar La Place hangt van Documentair tot 16 oktober een serie 
over openbaar vervoer in Leiden. 

• Series Ambachten 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.

• Bij de Universiteitsbibliotheek in de publiekskantine is expositieruimte voor ca. 15 
beelden (30x45). Lijsten zijn voorhanden, passe-partouts zelf verzorgen. Neem 
contact op met Cynthia.

Website

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

• Op de website staat inmiddels een album-in-opbouw met Gentfoto's. Stuur je 
mooiste / leukste foto's op aan lafv90j  aar@gmail.com   (800 pixels hoog maar is geen 
noodzaak). Er worden maximaal 5 foto's per fotograaf geplaatst.

• 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
Ook dit jaar willen we weer een foto-estafette doen!
Vorige jaren hebben we mooie foto’s gezien en veel gelachen over de connecties tussen de
diverse foto’s. Daarom dit jaar weer een estafette. Nu niet met een vast thema maar met 
een onbekende startfoto. Het bestuur weet wel wat de startfoto’s allemaal zullen zijn maar 
jullie niet. Even geduld hebben tot de 17-de juni 2013. Dan is er de presentatie van de 
estafette. Alleen de starters van de estafettegroepen zullen hun startfoto te weten komen.
Associeer maar raak, laat je gevoel spreken en maak een mooie foto geïnspireerd op de
voorgaande foto. Het kan een overeenkomstig onderwerp zijn, de kleur, een gevoel etc etc. 
Maar doe het vooral met een creatieve blik.
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Als je mee wilt doen met de foto-estafette meld je dan aan via wimmes1970@hotmail.com. 
29 oktober 2012 is de start en worden de startfoto’s en het schema rongestuurd.
Fotografeerse! Wim van Oordt

Fotoestafette 2010, thema 'Kruispunt'

Wedstrijdagenda

• In november is het weer tijd voor Foto Online, de meest laagdrempelige wedstrijd 
voor individuele clubleden. Denk er vast eens over na.

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

Ledenbestand
Nieuw:

• Cornelis van Saarloos 
• Alison Bartlett

Overlijdensbericht:
De LAFV ontving het droevige bericht dat Ger van Leeuwen (Voorschoten) op 7 
september onverwacht na een zware operatie is overleden. 

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

 

Noorderlicht 2012 – Terra Cognita
LAATSTE KANS! Nog t/m 7 okt op diverse locaties in Friesland
Terra Cognita gaat over de relatie tussen mens en natuur. Hoe 
ervaren wij de natuur en wat is de waarde ervan? Tegenover het 
romantische verlangen naar pure natuur staat de praktische 
wens de wereld te cultiveren en te bedwingen. Terra 
Cognitatoont natuur ver weg en dichtbij, als droom en als 
werkelijkheid -de natuur in onze genen en gedachten.
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BredaPhoto 2012 - homo empathicus
Nog t/m 21 okt in Breda
Het BredaPhoto international photo festival toont het beste uit 
de hedendaagse fotografie. BredaPhoto 2012 presenteert een 
breed programma met exposities door de hele stad, workshops, 
lezingen, rondleidingen en tal van activiteiten voor iedereen die 
kennis wil maken met de fotografie van nu. Het thema  is homo 
empathicus. Tijdens een wereldwijde crisis zoekt het festival 
naar nieuw optimisme. BredaPhoto 2012 gaat over de wereld 
van vandaag en over die van morgen, waar ruimte is voor het 
'samen' en niet alleen voor het 'ik'. Een wereld waarbij de mens, 
de fotograaf, de kijker van 2012 zich betrokken voelt.

Ellen Kooi –   Next To Me     
Nog t/m 20 okt in TORCH gallery, Amsterdam.
The photographs by Ellen Kooi are concerned with the symbiotic 
relationship between the landscape and those who enter it. Her 
pieces are readable as compelling poetic stories through her use 
of the panoramic perspective. In these stories both the 
landscape and the human figures in it function as protagonists.

 

Het Blauwe Uur   – Dromen met de camera (5e Kwartier   
Noorderlicht 2012)
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.

 

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. 
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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 een clubbezoek met rondleiding naar deze 
tentoonstelling. Meer info in de volgende nieuwsbrief.

Collectie Fotografen van Nederland gedigitaliseerd
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/collecties/fotografen_
van_nederland?/nl/collecties/fotografen_van_nederland 
De collectie is een ontdekkingsreis door de Nederlandse 
fotografie; van vroege amateurfoto’s uit de periode rond 1900 
tot de hoogtepunten van de Nieuwe Fotografie.
Bron: Nieuwsbrief Koninklijke Bibliotheek.
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