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LAFV NIEUWSBRIEF – April 2013 
 
 
Programma komende clubavonden 

ma 1 april Geen Clubavond (Pasen) 

ma 8 april Presentatie Werkgroep Portret 

ma 15 april Presentatie van Fotoclub Zoetermeer bij ons 

ma 22 april Bespreking uitslag Bondsfotowedstrijd door Jurylid Mariska Lansbergen 

ma 29 april Fotobespreking uitgebreid (3 foto’s per fotograaf)  
 
 
Mededelingen van het Bestuur 

• Vraag: Hebben jullie thuis nog materiaal liggen dat eigendom is van de LAFV?  
Passe-partouts, lijsten, flitsers, lampen, etc. We zijn namelijk aan het inventariseren.  
Heb je iets liggen, neem contact op met Theo Meijer.  

• Er wordt een clubuitje naar de World Press Photo tentoonstelling in de Oude Kerk in 
Amsterdam georganiseerd. Meer informatie volgt.  

• Het bestuur is op zoek naar een nieuwe, representatieve clubruimte. Er zijn al diverse 
locaties bezocht, o.a. de Vredeskerk (Professorenwijk), de Stichting Cultureel 
Ontmoetingshuis Leiden (vm. Sijthoff-gebouw Doezastraat). Een belangrijk criterium is 
o.a. (gratis) parkeerruimte. 

• Het Bestuur onderzoekt of we dit jaar weer een (kleinere) tentoonstelling organiseren.  
 
Ander nieuws 

• Joost Wensveen, Jiska Bootsma-Wolthaus en Jannie de Groot staan deze maand 
(maart/april 2013) ieder met 2 foto’s en een verhaaltje over hun inspiratiebron in het 
blad Fotografie. Dit is voortgekomen uit het mentoraat door Diana Bokje. Voor de 
beelden, zie onze website. 
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Uitslag Bondsfotowedstrijd 2013 
Op 16 maart is de uitslag van de Bondsfotowedstrijd bekend gemaakt. De LAFV is dit jaar helaas 
niet hoog geëindigd: Met 173 punten op de 120e plaats (van de 178). 
De top-3 van Nederland: 

1. 0709 Fotokring Eemland, 212 punten; 4 zilver, 1 brons 
2. 1554 FG De Huiskamer, 207 punten; 2 zilver, 1 brons 
3. 0607 Fotografen Collectief De Zutphense, 203 punten; 1 goud, 2 brons.  

De winnende beelden en het juryrapport staan op de website van de fotobond. Bovendien 
komt jurylid Mariska Lansbergen de uitslag op 22 april bij ons op de club aan het rayon 
presenteren. Dan kun je ook je foto('s) meenemen. 

 
 
Oproep 

• Fotografen gezocht! 
Voor het bevrijdingsfestival in Wageningen worden nog fotografen gezocht. Deze zullen 
de diverse activiteiten gaan vastleggen die door de stad plaats vinden. Dit kan zijn: een 
aantal muziekpodia, het defilé, diverse attracties etc. 
Aanmelden kan bij Wim van Oordt of Nanda de Vries (Wageningen). 

http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/bonds-foto-wedstrijd-2013/
http://www.4en5meiwageningen.nl/Bevrijdingsfestival/index.php?id=813
mailto:wimmes1970@hotmail.com
mailto:nandadevries@gmail.com


Tentoonstellingsnieuws: 
• De expositie 90-jarige Leidenaren is de komende tijd op de volgende locaties te zien 

(telkens een andere selectie uit de 60 foto's): 
• Woonzorgcentrum Topaz Voorschoten: 2-2-2013 t/m 6-4-2013 (18 foto’s) 
• Woonzorgcentrum Topaz Voorschoten: 6-4-2013 t/m 8-6-2013 (22 foto’s) 
• Woonzorgcentrum Topaz Voorschoten: 8-6-2013 t/m 3-8-2013 (20 foto’s) 
• Robijnhof Leiden: 6-4-2013 t/m 8-6-2013 (28 foto’s) 
• Robijnhof Leiden: 8-6-2013 t/m 3-8-2013 (32 foto’s) 
• Libertas Leiden, lokatie Lorentzhof: in voorbereiding. 

• Vanaf 9 april is in de V&D een serie Bijzondere beelden van Leiden van de werkgroep 
Documentaire fotografie te zien.  

• In de Universiteitsbibliotheek hangt momenteel de serie Op reis 2012 van Jannie de 
Groot (dubbelbeelden van hotelkamers met de lokale omgeving). 

• Jouw tentoonstelling ook in dit overzicht? Mail Cynthia.  
 

 
Nieuws van de werkgroep Stedelijke Verkenning 
Een aantal leden van de werkgroep doet mee aan het UAR project van het RAP.  UAR is een APP 
voor mobiele telefoon of tablet. Hiermee kun je foto's en hedendaagse  informatie over een stad 
vinden (en laten ook historische informatie en toekomstplannen). De LAFV is gevraagd om de 
foto's voor de app te leveren (overzichts- en detailfoto's). Vooralsnog gaat het om 30 gebouwen. 
Meer informatie: Pierre Luiten. 
 
Komende uitjes van de werkgroep: 

• 10 maart Amersfoort oude binnenstad + eventueel stationsomgeving. 
• 14 april Breda o.a. Chassee terrein  
• 12 mei Dordrecht 
• 16 juni Hoek van Holland, Maaslandkering, Tentkerk Maassluis 

Wil je een keer mee, neem contact op met Pierre Luiten. 
 
 
Hebben de andere werkgroepen ook nieuws? Mail Cynthia.  
 
 

Nieuws van de Fotobond en Afdeling Elf (selectie) 
• De Fotobond zit nu ook op Facebook! Like hun pagina om op de 

hoogte te blijven van cursussen, wedstrijden en andere 
evenementen. En je kunt meedoen aan de foto van de maand!  

• Maandag 24 februari, 3 maart en 10 maart 2014 cursus Lightroom 2 
door Johan Elzenga bij De Haagse. Zijn eerste cursus in november 
was in een mum van tijd volgeboekt. Opgeven via 
voorzitter.afd11@fotobond.nl 

• Hou ook de nieuwsbrief van de Afdeling Elf in de gaten voor meer 
cursussen en andere evenementen. Deze wordt apart verspreid. 

mailto:cvdbrugge@gmail.com
mailto:fam.luiten@kpnmail.nl
mailto:fam.luiten@kpnmail.nl
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.facebook.com/FotobondNederland
mailto:voorzitter.afd11@fotobond.nl


Evenementen en inspiratie 
Handige overzichten: 

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

 

           

Wildlife Photographer of the Year 2012  
T/m - 5 mei 2013, Museon, Den Haag  
De prestigieuze internationale wedstrijd wordt traditiegetrouw 
georganiseerd door het BBC Wildlife Magazine en het Natural 
History Museum in Londen. De titel gaat dit jaar naar Paul Nicklen 
uit Canada. De Nederlandse fotograaf Jasper Doest sleepte twee 
eervolle vermeldingen in de wacht.  

 
         

 

From Holland With Love – Ed van der Elsken, Koos Breukel e.a. 
9 maart - 20 mei 2013, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
Aan de hand van de Liefde als universeel thema biedt het museum 
een verfrissende kijk op de uiteenlopende werkwijzen en interesses 
van tien fotografen. Iedere bijdrage vertegenwoordigt een manier 
van werken of een visie op fotografie, naast een specifieke invulling 
van het thema ‘liefde’. Uiteraard spelen de fotografie en de 
fotograaf zelf daarin een belangrijke rol: de foto van de geliefde als 
gekoesterd object of object van begeerte, de foto als kapstok van de 
herinnering, het beeld als surrogaat van de onbereikbare liefde, de 
trouwfoto als de ultieme bezegeling van de liefde, het spel met 
waarheid en fictie, het voyeurisme en natuurlijk ook de liefde voor 
het beeld. Daarmee is From Holland With Love niet alleen een 
reflectie op de liefde, maar ook op het medium fotografie. 
In deze tentoonstelling zijn twee fotografen vertegenwoordigt uit 
de collectie van het Nederlands Fotomuseum; Koos Breukel en Ed 
van der Elsken. Het werk van Van der Elsken was het uitgangspunt 
bij het samenstellen van de tentoonstelling. Hij fotografeerde bij 
voorkeur mooie en bijzondere mensen. Hij maakte straatreportages 
over de hele wereld en liet zich inspireren door de menselijke 
kanten van het bestaan. Zijn eerste publicatie was het roemruchte 
fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés (1956). 
Dit fotoboek was door de thematiek en het baanbrekende ontwerp 
van groot belang binnen de naoorlogse Nederlandse fotografie.  

 

Gustave Caillebotte – Een impressionist en de fotografie 
T/m 20 mei 2013, Gemeentemuseum Den Haag  
De Franse kunstenaar Gustave Caillebotte (1848-1894) was de stille 
kracht binnen de impressionisten. Zijn werk is vernieuwend, gedurfd 
en vrij van compromissen doordat hij door zijn gegoede komaf niet 
hoefde te leven van de verkoop van zijn werk. Het 
Gemeentemuseum toont het eerste overzicht van deze grootse 
kunstenaar in Nederland waarbij de nadruk ligt op de wisselwerking 
van zijn schilderkunst en de opkomende fotografie. 

http://www.photoq.nl/agenda/vandaag/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/index.php?option=com_nfm_agenda&task=view&id=473&Itemid=
http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/gustave-caillebotte


           

shady moments - Schilte & Portielje 
T/m 2 juni 2013, Kunsthal Rotterdam, Rotterdam  
Verwarring en dubbelzinnigheid zijn kenmerkend voor het werk van 
het kunstenaarsduo Schilte & Portielje. De Kunsthal Rotterdam 
toont met een selectie fotowerken een omvangrijke 
dwarsdoorsnede van hun oeuvre. De fotowerken zijn opgebouwd 
uit fragmenten fotografisch materiaal uit de digitale 
beeldbibliotheek die het duo door de jaren heen heeft opgebouwd. 
Ieder werk komt tot stand door een tijdrovend proces van 
transformeren, tekenen, schilderen, toevoegen en weghalen. Het 
duo gebruikt de computer hierbij als fotografische 'dark room', en 
als teken- en schildergereedschap, voor het creëren van hun 
merkwaardige droomwereld van bizarre karakters. 

  

Power! Photos! Freedom! 
T/m 9 juni 2013, Fotomuseum Antwerpen 
Een juichende mensenmassa in een Libisch sportstadion, hoopvol 
kijkend richting Mouammar Kadhafi. Dit was de start van zijn 
dubieuze politieke carrière, die 42 jaar later bloedig zou eindigen. 
De foto’s gingen de wereld rond. Het FoMu focust op de kracht van 
fotografie tijdens de recente gebeurtenissen in de Arabische wereld. 
Het omvangrijke Kadhafi archief wordt aangevuld met fotografische 
projecten over Syrië, Egypte en Tunesië. Fotografie blijkt het 
ultieme propagandamiddel voor leiders in autoritaire regimes, maar 
kan ook een belangrijk wapen zijn voor het volk bij revoluties.  

 
 
 

http://www.kunsthal.nl/22-727-shady-moments.html

