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LAFV NIEUWSBRIEF – Februari 2013

Programma komende clubavonden

ma 4 februari Eigen werk

ma 11 februari Selectie Bondsfotowedstrijd door Wedstrijdcommissie LAFV 

ma 18 februari  Presentatie Werkgroep Stedelijke Verkenning

ma 25 februari Technische avond (onderwerp wordt nog bekend gemaakt)

Mededelingen van het Bestuur

• Hans Gillis en Erik Flikkenschild gaan het tegenbezoek van de fotoclub Nieuw Gent 
aan Leiden in september organiseren.

Ledenbestand
Overlijdensbericht:
De LAFV ontving het droevige bericht dat Frits Westra na een ziekbed van 
enkele maanden op 11 december is overleden. 

Tentoonstellingsnieuws

• Op zondag 27 januari, 19:50, Ned 2, was de uitzending van Labyrint met interviews 
met enkele van de 90-jarigen van onze tentoonstelling.  Nog te bekijken via 
Uitzending gemist: http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-
tv/2013/januari/Veroudering.html. Een aantal van de portretten staat online op 
http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/nieuws/2013/Veroudering/Beja
ardenportretten.html  

• Bij V&D langs de trap naar La Place hangen van 8 januari tot 26 februari 2013 foto's 
van de Open Dagen en de Festivaldag van BplusC in 2012, gemaakt door de 
Werkgroep Documentair. De foto's zijn gemaakt op de verschillende locaties in de 
stad (Volkshuis, Muziekschool, K&O, bibliotheek) en tonen een grote variëteit aan 
onderwerpen (demonstraties van muziek en dans en allerlei cursussen en 
activiteiten).
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Foto: Frits Westra († 11 december 2012)

• 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.

Wedstrijden

• 1 februari (nu dus!) is de deadline van de Bondsfotowedstrijd. Stuur je mooiste 
beelden naar akranenburg@hotmail.com (max 5). De commissie zal zelf ook actief 
mensen benaderen, o.a. op basis van het werk dat op de tentoonstelling heeft 
gehangen. De commissie (Andor Kranenburg, Ton van der Valk, Wim van Oordt en 
Cynthia van der Brugge) zal een selectie van 10 werken maken die worden 
ingezonden (max 3 van 1 fotograaf). Deze selectie wordt op 11 februari aan de club 
gepresenteerd. Houd er rekening mee dat je je foto geprint en in passepartout 
(buitenmaat 30x45) moet inleveren als hij wordt geselecteerd!

• De jaarlijkse fotowedstrijden van Nederpix en Birdpix (Beste Natuurfoto resp. 
Vogelfoto van 2012) zijn geopend voor deelname. Tot en met 14 februari kun je je 
foto's uploaden. Doe mee en maak kans op prachtige prijzen. Het totale 
prijzenpakket heeft een waarde van meer dan € 2500,--. De gebruikers selecteren 
d.m.v. nominaties de 15 beste foto's. Een vakjury met Jan Vermeer - Internationaal 
bekend natuurfotograaf, Stefan Claessens - Beeldredacteur bij Natuurmonumenten 
en Julian Huijbrechts - Hoofdredacteur van het magazine Digifoto Pro, zullen de 
uiteindelijke winnaars kiezen. Tijdens de PiXperience worden de prijswinnaars 
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bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.
Zie: http://www.nederpix.nl/viewtopic.php?t=4407 en 
http://www.birdpix.nl/viewtopic.php?t=10006 

 

Oproepen

• Stuur je werk in voor de zomerexpo in het Gemeentemuseum Den Haag!
Thema: Aarde
De ZomerExpo (www.zomerexpo2013.nl) is de grootste beeldende 
kunsttentoonstelling in Nederland die door open inschrijving tot stand komt. In 3 
voorrondes kiest een jury bestaande uit museumdirecteuren, galeristen, curatoren, 
kunstenaars etc. 250 kunstwerken die worden gepresenteerd in de 'ZomerExpo' in 
het Gemeentemuseum in Den Haag van 8 juni tot en met 15 september 2013. 
Bijzonder aan het project is het zeer democratische keuzeproces; kunstenaars en 
juryleden zien elkaar niet. Werk wordt gekozen op basis van zeggingskracht en 
aansluiting bij het thema. Dit jaar Aarde. Deelname biedt kunstenaars de kans op een 
'plek' in het Gemeentemuseum en een enorm publieksbereik (afgelopen editie zagen 
44.000 bezoekers de tentoonstelling). Het werk wordt bovendien te koop 
aangeboden en er zijn diverse stimuleringsprijzen te winnen waaronder een Groene 
Prijs a 2.500 euro voor het meest duurzame kunstwerk en een publieksprijs van 
10.000 euro.

• Foto's voor ANWB-tentoonstelling ' Ons Eigen Land'
Ruim een eeuw geleden kwam de ANWB ter ere van het 25-jarig bestaan met het 
boek ‘Ons Eigen Land’, een ode aan de mooiste plekken in Nederland. 'Ons Eigen 
Land’ krijgt nu, ruim een eeuw na dato, een vervolg. Samen brengen we een eeuw 
Nederland in beeld, met een tentoonstelling met foto's van, voor en door onze leden 
en vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar foto's anno 2013 van een vijftigtal Nederlandse 
plekken. Zo leggen we samen vast hoe Nederland veranderd is, of misschien wel hoe 
de tijd op een plek heeft stilgestaan. Gezien jullie hobby willen wij deze activiteit 
graag onder jullie aandacht brengen. Deelnemers hoeven uiteraard geen ANWB-lid te 
zijn. Hierbij sturen we ook een link mee, dan kunnen jullie kijken waar we het over 
hebben: https://www.anwbvrijwilligers.nl/8340/ons-eigen-land/. We zien graag jullie 
foto’s tegemoet. Een deskundige jury selecteert de foto's die gebruikt worden voor 
de tentoonstelling.

Foto-estafette
Deadline voor deze ronde is 31 januari (nu dus!), dus foto's graag z.s.m. doorsturen aan de 
volgende, met een cc. Aan Wim van Oordt (wimmes1970@hotmail.com)!
Voor de volledigheid nog even het overzicht:

Rood Doorsturen voor:
Miranda Kaltner mirandakaltner@hotmail.com 31-jan
Cor van Saarloos cornelis@vansaarloos.com     15-mrt
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Blauw
Liesbeth Mulder liesbethmulder@ziggo.nl     31-jan
Hen-Jan Hoogenberk hjhberk@xmsnet.nl     15-mrt
Geel
Hans Gillis j.jn.agillis@kpnplanet.nl     31-jan
Anna Oldenhave anna.cor@ziggo.nl     15-mrt
Wit
Cynthia v/d Brugge cvdbrugge@gmail.com     31-jan
Koert Meijer koert-meijer@planet.nl     15-mrt
Zwart
Cor Slegtenhorst corentoke@casema.nl     31-jan
Nienke Betlem nienkebetlem@yahoo.com     15-mrt

Evenementen en inspiratie
Handige overzichten:

• http://www.photoq.nl/agenda/vandaag/  
• http://www.fotografie.nl/agenda.php  
• http://www.fotoexpositie.nl/   

 

PiXperience
2 maart, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. €30 toegang.
Aanmelding verplicht, VOL=VOL.

PiXperience is het grootste natuurfotografie event van 
Nederland. Er is keuze uit 5 parallelle programma’s over allerlei 
aspecten van natuurfotografie. Je kunt  je eigen programma 
samenstellen. Het hoofdprogramma bevat lezingen en 
presentaties van bekende Nederlandse natuurfotografen zoals 
Jan Vermeer, Ruben Smit en Edwin Giesbers (ovb). Met het 
seminar-programma wordt ingezoomd op diverse facetten van 
natuurfotografie, zoals macrofotografie (Leon Baas), 
vogelfotografie (Chris van Rijswijk), highspeed natuurfotografie 
(Paul van Hoof), landschapsfotografie (Bart Heirweg) en zwart-wit 
landschapsfotografie (Bob Luijks).  

 

Zilveren Camera 2012
21 januari t/m 3 maart 2013, Fotomuseum Den Haag

De Zilveren Camera 2012, de belangrijkste prijs voor 
fotojournalisten in Nederland, is in het Fotomuseum Den Haag 
toegekend aan fotograaf Eddy van Wessel (1965). 
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WassinkLundgren -   One Group Show  
25 januari t/m 17 maart 2013, FOAM 

One Group Show is de eerste grote solotentoonstelling van het 
Nederlandse fotografenduo WassinkLundgren. Deze tentoonstelling 
presenteert een breed overzicht van hun werk, waaronder nog nooit 
eerder getoonde projecten. Het werk van WassinkLundgren 
ontwikkelt zich vanuit kleine waarnemingen en humoristische 
wendingen van  situaties uit het dagelijkse leven. Hun uitgangspunt is 
altijd een sociale interesse in de wereld om hen heen, maar even 
interessant voor hen is hoe het medium fotografie de werkelijkheid 
kan vervormen. 

 

Jan Versweyveld -   inbetweens - toneelgroep amsterdam  
25 januari t/m 17 maart 2013, FOAM

Jan Versweyveld is scenograaf en vaste huisfotograaf van 
Nederlands grootste theatergezelschap Toneelgroep Amsterdam. 
Voor Foam selecteerde Versweyveld het werk dat het meest 
afwijkt van de gangbare theaterfotografie. Zijn unieke dubbelrol 
als scenograaf én chroniqueur van Toneelgroep Amsterdam krijgt 
hier voor het eerst in zijn carrière alle aandacht. In lijn met zijn 
opvattingen over transparantie in scenografie laat hij hier de 
onbewaakte momenten zien zoals alleen hij ze vast kan leggen: 
voor en na een repetitie of juist vanuit een standpunt dat het 
publiek in de zaal nooit zou kunnen waarnemen. In meer dan 40 
nog nooit eerder vertoonde beelden wordt in de tentoonstelling 
inbetweens de onvoorspelbaarheid en het geheim van theater 
maken genadeloos blootgelegd.

 

Viviane Sassen -   In and out of fashion  
T/m 17 maart 2013, Huis Marseille, Amsterdam 

Viviane Sassen (Amsterdam, 1972) benadert haar onderwerpen 
op een intuïtieve manier, los van voorbeelden of 
referentiekaders. Een lichaam kan ze zien als een sculptuur, en 
principes als onthullen en verhullen dragen bij aan het raadsel 
van haar foto’s. Sassen maakt gebruik van de geheimzinnige 
effecten van schaduw en de flamboyante expressiviteit van kleur. 
Daarnaast weet ze met sommige modellen een bijzondere 
intimiteit op te bouwen, waardoor haar foto’s soms erotiserend 
kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook ruimtelijk, contrastrijk of 
explosief. Altijd zijn haar beelden intrigerend en bijzonder en 
soms op een bepaalde manier surreëel. 
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