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LAFV NIEUWSBRIEF – December 2012

Programma komende clubavonden

ma 3 december Fotobespreking uitgebreid (3 foto’s per lid) 

ma 10 december Eigen werk

ma 17 december Gastspreker: Taco van Eb (Documentaire / journalistieke fotografie; 
http://www.tacovandereb.com/)

ma 24 december --

ma 31 december --

ma 7 januari Nieuwjaarsborrel en Clubwedstrijd (thema: Frites) 

ma 14 januari Tafeltjesavond 

ma 21 januari Bespreekavond werkgroepen 

ma 28 januari Gastspreker: Natuurfotograaf 

Mededelingen van het Bestuur

• Uitje Foam
Zondag 9 december gaan we naar de tentoonstelling over Diane Arbus in het FOAM 
te Amsterdam. Een interessant tentoonstelling over een fotografe die het alledaags 
in een vreemd daglicht stelde. Fotografie als een onderzoek naar de relatie tussen 
uiterlijk en identiteit, illusie en overtuiging, theater en werkelijkheid.
http://foam.org/visit-foam/calendar/2012-exhibitions/diane-arbus 
Het plan is om 11.00 uur te verzamelen op Station Leiden CS (centrumzijde), dan af 
te reizen naar Amsterdam, te lunchen, en om ca. 13 uur het museum te bezoeken. 
Daarna zien we wel verder. Dus neem je camera mee als je wilt.
Om een rondleiding te bekostigen heb ik nog niet genoeg mensen bij elkaar. Dus als 
er nog geïnteresseerden zijn, laat het even weten aan Wim van Oordt, dan proberen 
we alsnog een rondleiding te krijgen.
Museumjaarkaart wordt geaccepteerd maar er is een toeslag van 1,50 euro. Bij het 
blad van de NS zat nog een bon voor de tweede bezoeker gratis! 

• De door leden bestelde fotopanelen van de buitententoonstelling liggen bij Pierre 
Luiten thuis (Zoeterwoude). Hij zal ze groepsgewijs bewerken (zagen etc.) en op de 
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clubavonden steeds melden welke  mensen de maandag daarop een foto kunnen 
meenemen. 

Tentoonstellingsnieuws

• Bij V&D langs de trap naar La Place hangen momenteel foto's van 1922 en NU.

• Bij het Diaconaal Centrum ‘de Bakkerij’ aan de Oude Rijn 44 b/c hangt nog 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.

• 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

• Op veler verzoek is het smoelenboek op de website weer toegankelijk gemaakt. Het 
staat nu openbaar (alleen namen en foto's). De ledenlijst (met adressen) is door de 
secretaris op 13 november per mail verspreid.

• 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
15 december is de doorgeefdatum. De gemaakte foto graag ook doorsturen naar Wim van
Oordt (wimmes1970@hotmail.com)!
Voor de volledigheid nog even het overzicht:

Rood Doorsturen voor:
Cindy Goos cindygoos@hotmail.com     15-dec
Miranda Kaltner mirandakaltner@hotmail.com     31-jan
Cor van Saarloos cornelis@vansaarloos.com     15-mrt
Jannie de Groot jcdegroot@casema.nl     30-apr
Sandra de Vet sandravet@zonnet.nl     10-jun

doorsturen naar Wim
Blauw
Jolien Schroot jolienschroot@zonnet.nl     15-dec
Liesbeth Mulder liesbethmulder@ziggo.nl     31-jan
Hen-Jan Hoogenberk hjhberk@xmsnet.nl     15-mrt
Ton v/d Valk tonvandervalk@telfort.nl     30-apr
Henk Aschman henk.aschman@online.nl     10-jun

doorsturen naar Wim
Geel
Simon Duindam simon@sduindam.nl     15-dec
Hans Gillis j.jn.agillis@kpnplanet.nl     31-jan
Anna Oldenhave anna.cor@ziggo.nl     15-mrt
Andor Kranenburg akranenburg@hotmail.com     30-apr
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doorsturen naar Wim
Wit
Cor de Feber c.defeber@ziggo.nl     15-dec
Cynthia v/d Brugge cvdbrugge@gmail.com     31-jan
Koert Meijer koert-meijer@planet.nl     15-mrt
Alice Houzer alice_houzer@hotmail.com     30-apr

doorsturen naar Wim
Zwart
Martin Bergwerff m.bergwerff@hccnet.nl     15-dec
Cor Slechtenhorst corentoke@casema.nl     31-jan
Nienke Betlem nienkebetlem@yahoo.com     15-mrt
Freek Bune fhbune@hotmail.com     30-apr

doorsturen naar Wim

Wedstrijdagenda

• De eerste clubavond in het nieuwe jaar is de clubwedstrijd. Thema dit jaar: frites

• Begin 2013 is alweer de Bondsfotowedstrijd. Denk vast eens na over een inzending.

Oproepen

• Fotograaf gezocht / expositiemogelijkheid
In de loop van januari openen wij een horecazaak aan het Gangetje genaamd 
Anne&Max (www.annemax.nl). We zijn een zaak voor ontbijt, koffie, lunch en High 
Tea. In het interieur van de zaak willen we graag een grote foto opnemen die 
gemaakt is in Leiden, door een Leidse fotograaf. Daarvoor zijn we op zoek naar een 
fotograaf en ik vroeg mij af of dat iets is voor jullie vereniging. We hebben meerdere 
vestigingen (ook in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem) en in elke vestiging is een muur 
bekleed met een grote lokale foto. Bijgesloten vindt u een foto van de vestiging in 
Amsterdam. Daarnaast zou ik met u de mogelijkheid willen bespreken om werk van 
fotografen in Anne&Max ten toon te stellen.
Graag hoor ik of u geïnteresseerd bent in een van deze punten. Ik ben bereikbaar via 
mail of op het onderstaande nummer.
Tot we koffie drinken, vriendelijk gegroet! Wobbe van Zoelen, 06 - 411 05 208.
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Evenementen en inspiratie
Voor een 'volledig' overzicht van lopende fototentoonstellingen (ook op genre!), zie 
http://www.fotoexpositie.nl/ 

 

Karel Maat –   Campings en volkstuinen  
T/m 26 december, Cultureel Centrum Abtswoude, Delft
Karel Maat is documentair fotograaf, redacteur van het tijdschrift 
“Fotografie” en lid van de Delftse fotoclub FC'59. Karel werkt 
seriematig. Wat hij fotografeert wordt nooit bepaald door een 
thema zoals licht, maar altijd door het onderwerp. Er wordt ook 
nooit iets in de foto veranderd of “gefotoshopt”. Zoals hij het 
onderwerp ziet, zo staat het ook op de foto. De campings en 
volkstuinen zijn gefotografeerd op winterse dagen. De 
standpunten zijn gewoon, het licht is vlak en egaal, geen zon en 
de beelden zijn scherp van voor tot achter. Kortom, er is 
objectief en onpersoonlijk te werk gegaan. 

 

Fotografiedocenten B  plus  C (o.a. Maria Bruning, Harry Otto)  
T/m 31 december, Openbare Bibliotheek Leiden, Nieuwstraat
Harry Otto is freelance fotograaf voor diverse bladen, bedrijven 
en instellingen. Zijn vrije werk is hoofdzakelijk een combinatie 
van stadslandschappen, stillevens en portretten.
In de fotoserie “Kitchen Species” brengt Harry Otto de micro- en 
macrokosmos op een bijzondere wijze met elkaar in contact. De 
foto's van de in water oplossende kruiden en specerijen lijken 
welhaast op telescopische beelden van planeten, kometen, 
zwarte gaten en sterrenstelsels. Met behulp van een speciale 
verlichting met gepolariseerd flitslicht gunt Harry Otto ons een 
kijkje in de keuken van de “kosmische oersoep”.

Martin & Marijke Kers –   Merkwaardig  
T/m 13 januari, Kunstkasteel Woerden
‘Merkwaardig’ noemt Martin Kers de dingen die hij op zijn reizen 
tegenkomt. Merkwaardige zaken voor de beschouwer die ze wil 
zien. Martin Kers ziet ze. Door zijn camera met lange lens kijkt hij 
naar alles wat zich buiten voordoet: mensen, treinen, industrie, 
landschappen, weersomstandigheden en natuur. In de gewelven 
van het kasteel Woerden zijn Martin Kers’ meest recente 
landschapsfoto’s te zien, samen met de foto’s van zijn vrouw 
Marijke. Het is voor het eerst dat ze samen exposeren. 
De onderwerpen van studiofotograaf Marijke zijn klein en 
bescheiden: een dennenappel  of –naald, schelpen, mos en 
zaadjes. Ze fotografeert ze in haar studio, ‘photoshopt’ ze 
vrijstaand en maakt er bijzondere composities mee. 
De presentatie op de expositie is bijzonder: als grote ‘zeilen’ van 
een meter in het vierkant zijn de foto’s opgespannen aan de 
eeuwenoude muren van de kasteelgewelven. 
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Architectuur van een ideaal
T/m 20 januari 2013, Museum Het Dolhuys, Haarlem
Museum Het Dolhuys presenteert ‘Architectuur van een ideaal’, 
fotografie van Christopher Payne en Jannes Linders. De 
tentoonstelling brengt het verleden van psychiatrische 
instellingen in Nederland en de Verenigde Staten in beeld.
Payne reisde langs 70 (gedeeltelijk) leegstaande psychiatrische 
instellingen in 30 verschillende Amerikaanse Staten en 
fotografeerde de overblijfselen van deze historische plekken. 
Naar aanleiding van Paynes project heeft Het Dolhuys de 
Nederlandse architectuurfotograaf Jannes Linders de opdracht 
gegeven om in Nederland op zoek te gaan naar het verborgen 
verleden van psychiatrische instellingen. Opvallend is dat de 
Nederlandse gebouwen veel zorgvuldiger zijn leeggeruimd. Waar 
het in het werk van Payne vaak lijkt alsof de patiënten en het 
personeel zo zijn weggelopen is het in Nederland vaak alleen nog 
het gebouw wat achterblijft. 

 

 

Erwin Olaf –   Regressive: Berlin & The Keyhole   
T/m 27 januari 2013, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem
In Berlin (2012) neemt Erwin Olaf de jaren ’20 en ’30 van de 
vorige eeuw als uitgangspunt, omdat hij een gelijkenis herkent 
met onze huidige tijd. Hij brengt deze gedachte in beeld in 
Berlijn, de stad waar het culturele leven tijdens die periode als 
nergens anders zinderde van het naderende onheil. Erwin Olaf is 
gefascineerd door de macht van het kind in deze tijden.
Samen met de nieuwe serie toont het MMKA de Nederlandse 
première van Erwin Olafs installatie The Keyhole (2011). De 
installatie Keyhole is een ruimte waarop aan de buitenkant een 
serie foto’s is te zien van mannen, vrouwen, kinderen, vrijwel 
allemaal met het hoofd van de kijker afgewend. Er is een sterke 
emotie van schaamte en vernedering voelbaar. Aan twee zijdes 
van de ruimte bevinden zich deuren waar door een sleutelgat 
naar binnen gekeken kan worden. 

 

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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Arnold Newman (1918-2006)
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’.

 

 

Diane Arbus 
T/m 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 9 december een clubbezoek naar deze 
tentoonstelling. Zie elders in deze nieuwsbrief.
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