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LAFV NIEUWSBRIEF – Juni 2013 
 
 
Programma komende maand 

ma 3 juni Presentatie Werkgroep Natuur & Landschap. Na de pauze Eigen Werk. 

ma 10 juni 19:00 uur! LAFV-barbecue en groepsopdracht. Zie ook hieronder. 

zo 16 juni Clubuitje naar de World Press Photo tentoonstelling. Zie ook hieronder. 

ma 17 juni Verkiezing Foto van het Jaar en presentatie Foto-estafette  
 
 
Mededelingen van het Bestuur 
 

• Maandagavond 10 juni is de eerste LAFV-barbecue! Partners zijn ook welkom. We 
beginnen om 19.00 uur. De maaltijd is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening. Geef ook 
even aan of je vegetarisch wilt bbq-en. Neem je camera mee en wat maffe/ leuke kleding 
voor de groepsopdracht. We mogen fotograferen in de speeltuin! 
Geef je uiterlijk 3 juni op bij Wim van Oordt! 
HULP GEVRAAGD: 
- Boodschappen doen, maandag 10 juni ’s middags (liefst iemand uit Voorschoten). 
- Opbouwen van de BBQ, vanaf 18.30 uur. 
Ook hiervoor kun je je opgeven bij Wim van Oordt. 

• Op 16 juni is het clubuitje naar de World Press Photo tentoonstelling in de Oude Kerk 
in Amsterdam. We gaan met de trein (op eigen kosten). Verzamelen op station Leiden 
om 13.00 uur. Heb je een kortingskaart? Neem hem mee! In Amsterdam lopen we naar 
de Oude Kerk. Met groepskorting komt de entree op 6 euro per persoon, maar met 
museumjaarkaart slechts 3 euro, dus als je die hebt: ook meenemen. De club zal een 
bijdrage doen aan dit uitje, gerelateerd aan het aantal leden dat meegaat. 

• De LAFV doet in samenwerking met 2 koren (Close to Harmony en Ex Animo) mee aan 
het Leids Amateurkunstfestival op zaterdag 29 juni 2013 in de Stadsgehoorzaal. Wim 
van Oordt, Marcel Schikhof, Fer Kaptein en Jolien Schroot vertonen creatieve foto's bij de 
liederen die door deze koren worden uitgevoerd. Ze hebben oa beelden gemaakt bij 
'Weggaan' door Kopland en 'Dansen aan de zee' van Blöf. De avond begint om 19.30 uur. 
Kaarten kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website of ’s avonds aan de kassa.  

• De LAFV wil in oktober weer een (bescheiden) clubtentoonstelling organiseren, in 
aansluiting op de Nationale Fotoweek. De tentoonstellingscommissie komt hierover 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
mailto:wimmes1970@hotmail.com
mailto:wimmes1970@hotmail.com
http://www.worldpressphoto.org/exhibition/2013_Amsterdam
http://www.leidsamateurkunstfestival.nl/festival-2013/programma-festivaldag
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binnenkort voor het eerst bijeen. Esther van de Laak en Jowan Zonneveld hebben zich 
aangemeld om mee te helpen organiseren.  

• We zijn bezig om een overzicht te maken van de tentoonstellingslocaties waar onze 
werkgroepen regelmatig exposeren. Dit om een goede tentoonstellingsagenda te kunnen 
maken, maar ook om fotografen die willen exposeren een handje te helpen. 
In de bijlage een eerste overzicht, met heel veel dank aan Jannie de Groot! Zijn er nog 
meer locaties of exposities, mail Cynthia (cvdbrugge@gmail.com)!  

 
 
Nieuws van de werkgroep ZPP 
 

• Abstract fotograferen, zondagmiddag 9 juni 14.00 - 17.00 uur.  
Iedereen mag meedoen! Verzamelen bij het theehuis in het Van der Werfpark. 
Een stap naar abstracte fotografie is essentie, het wezenlijke. Daar gaan we deze middag 
mee aan de slag. Probeer de essentie van datgene wat je fotografeert vast te leggen in 
een beeld. Dat kan de kleur zijn, de vorm, de beweging of wat er maar in je opkomt. 
Goed kijken dus en de tijd nemen om te zien. Het tegenovergestelde van snapshots 
maken. Slow photography zou je het kunnen noemen. Inspiratie is te vinden 
op http://www.miksang.nl.  
Neem alles mee wat je nodig denkt te hebben. Dat kan alleen een compactcamera zijn of 
je complete uitrusting met statief en flitsers. En als het regent je museumkaart (vermits 
je die hebt). 
We fotograferen in het park en de Doezastraat dus je kunt later komen. Graag een 
berichtje naar jolienschroot@zonnet.nl als je komt. Mocht het weer (net als de vorige 
keer) te nat zijn dan wijken we uit naar een museum of de Hortus. 
 

 
Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 
 
Dit overzicht staat nu ook op de website: http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/ 
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com)  
 

• Marathon (Werkgroep Documentaire Fotografie). 
21 mei – 2 juli, V&D langs de trap naar La Place. 
Beelden van de afgelopen jaren Leiden Marathon en de 
marathon Rotterdam in 2010. Fotografen: Simon van Aartsen, 
Eelke de Boer, Cor de Feber, John van Schie, Jolien Schroot en 
Jannie de Groot. Foto: Cor de Feber.  

• Film & Kunst met werk van o.a. Erik Flikkenschild en Inge Reisberman 
1 juni – 7 juli, za en zo 13:00 – 17:00 uur, Galerie de Pieter (Breestraat 46) 
In samenwerking met de Leiden International Short Film Experience. Van de 25 
deelnemende kunstenaars worden er schilderijen, beelden en 
geluidskunst ('soundscapes') getoond, waarin een relatie 
wordt gelegd met de films van het LIsFE. Als bezoeker kun je je 
afvragen of het hier gaat om een tentoonstelling of om een 
filmfestival. Foto: Inge Reisberman. 
 

mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.miksang.nl/
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• Breestraat (Werkgroep Documentaire Fotografie). 
2 juli – 13 augustus, V&D langs de trap naar La Place. 
Beelden van de Breestraat – vele facetten.  Fotografen: Eelke 
de Boer, Henk Aschman, Bert van de Ven en Jannie de Groot. 
Foto: Bert van de Ven. 

• Fotoproject De Kooi (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Het Gebouw, Spoorkamer (Surinamestraat) 
De werkgroep fotografeert het wonen, werken en leven in de Kooi. Dit is een project dat 
zal doorgaan tot in 2014. Er doen 15 fotografen aan mee. Ga er even kijken! 
De series worden regelmatig gewisseld. 

• Jannie de Groot: Op reis 2012 
Universiteitsbibliotheek Leiden, kantine (Witte Singel). 
Dubbelbeelden van hotelkamers met de lokale omgeving. 
Wie wil er na Jannie in de UB hangen? 

• 90-jarige Leidenaren (Werkgroep Portret) 
6 april – 3 augustus, Woonzorgcentrum Topaz Voorschoten en Robijnhof Leiden. 
De series rouleren en worden tussentijds gewisseld. 

• 1922 en NU (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
15 juni – 10 augustus, Woonzorgcentrum Robijnhof 
Er hangt een serie van 30 dubbelbeelden uit dit project.  

• Ambachten (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
6 juli – 31 augustus, Radius Merenwijk (Rosmolen 28): Grimeur  
19 juli – november, Buytenweg Zoetermeer: Meubelstoffeerder, meubelrestaurateur, 
lasertechniek en micromechanicus. 

• Jouw tentoonstelling ook in dit overzicht? Mail Cynthia.  
 

mailto:cvdbrugge@gmail.com
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Evenementen en inspiratie 
Handige overzichten: 

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

 

 
 

 

Kirsty Mitchell en Brooke Shaden  
T/m 23 juli 2013, Morren Galleries, Prinsengracht 572, A’dam 
De Britse fotografe Kristy Mitchell (1976), benoemd tot Best 
Conceptual Photographer of 2012, heeft een  verleden als 
kostuumontwerpster en dat is te zien aan haar foto’s. Door haar 
arbeidsintensieve creaties – ze maakt alles zelf! – voert ze de kijker 
mee naar een feeërieke wereld. De serie Wonderland (2008–2013) is 
een eerbetoon aan haar overleden moeder, die lerares Engels was. 
Brooke Shaden (1987) heeft Engels en Filmwetenschap gestudeerd 
en woont in Los Angeles. Ze creëert werelden waarin ze wenst dat ze 
zou kunnen leven. Ze verleidt de toeschouwer haar logische en 
vertrouwde wereld los te laten om ruimte te maken voor een 
intensere belevingswereld, met mystiek, mythologie en poëzie als 
lijdende thema’s. Door haar vierkante formaten en het gebruik van 
veel textuur om een schilderachtig effect te bereiken, lijkt ze de 
grenzen van de fotografie op te zoeken.  

     

           

Koos Breukel & Roy Villevoye - Tí 
T/m 19 juni 2013, Foam Amsterdam 
Roy Villevoye en Koos Breukel bezochten eind 2011 de nederzetting 
Tí in de Asmat (vm. Nederlands Nieuw-Guinea), een grotendeels 
ondoordringbaar mangrove-moeras. De mensen in Tí leven al 
generaties in volledig isolement in het regenwoud. Breukel en 
Villevoye portretteerden alle 120 inwoners, ieder van uit hun eigen 
ervaring, zienswijze en achtergrond, in simultane sessies met de 
dorpsbewoners. Breukel richtte een mobiele fotostudio in en 
Villevoye fotografeerde de inwoners buiten. De foto's werden ter 
plekke geprint en meteen meegegeven. Doordat beide fotografen 
met dezelfde camera's werkten is het materiaal uit deze sessies 
gelijkwaardig en uitwisselbaar. 

 

Don’t Stay Here – FotoFestival Naarden 
T/m 23 juni 2013, Naarden (diverse locaties) 
Don’t Stay Here - Dutch Photography on the Move. Nederlandse 
fotografen tonen hun visie op het buitenland. Het FotoFestival 
Naarden toont de meest interessante Nederlandse fotografen van 
dit moment. Daarnaast wordt ingegaan op de maatschappelijke 
actualiteit. Reizen zit ons Nederlanders al eeuwen in het bloed en 
vele Nederlandse kunstenaars hebben zich laten inspireren door wat 
zij tegenkwamen over onze landsgrenzen. Op het festival zijn verder 
o.a. rondleidingen, openbare interviews met topfotografen en een 
fotoboekenwinkel. 

http://www.photoq.nl/agenda/vandaag/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.morrengalleries.nl/main.php?m_in_l=huidigetentoonstelling&loc=amsterdam
http://www.kirstymitchellphotography.com/gallery.php?album=5
http://www.foam.org/press/2013/koos-breukel-roy-villevoye-tí
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World Press Photo tentoonstelling 2013 
T/m 23 juni, Oude Kerk, Amsterdam 
In de expositie zijn de winnende beelden te zien van de jaarlijkse 
World Press Photo wedstrijd voor fotojournalisten. De Zweedse 
fotograaf Paul Hansen werd uitgeroepen tot de winnaar van de 
World Press Photo van het Jaar 2012. Er is veel discussie geweest of 
deze foto niet gemanipuleerd was. De World Press Photo expositie 
bevat de foto’s van de 54 prijswinnaars, onder wie dit jaar ook de 
Nederlandse Ananda van der Pluijm. De bezoeker (her)ontdekt ook 
dit jaar kleine en grote verhalen, ontroerende en sterke beelden die 
2012 weerspiegelen in de categorieën Algemeen nieuws, Hard 
nieuws, Hedendaagse kwesties, Dagelijks leven, Portretten, Natuur 
en Sport.  

 

Photography and History in the USSR 1920 – 1940 
t/m 30 jun 2013, Noorderlicht Fotogalerie, Groningen 
Fototentoonstelling rond meesterwerken uit de Sovjet Avant Garde 
in de jaren ’20 van de vorige eeuw en het socialistisch realisme 
onder Stalin. Samen belichamen ze de geschiedenis van Rusland 
vanuit een fotografische blik in een van haar meest dramatische 
periodes: van de avant-gardistische experimenten met collage en 
fotomontage tot de verstikkende maar weergaloze beelden voor 
propagandistische doeleinden. Het betreft uniek werk uit het 
Russische Staatsarchief voor Literatuur en Kunst in Moskou (RGALI) 
en is nog niet eerder in Nederland te zien geweest. 

 
 

 

Fotosynthese  
1 juni t/m 16 september, Palmenkas, Hortus Amsterdam 
Deze zomer is de Palmenkas van de Hortus Amsterdam gastheer van 
de fototentoonstelling van de kunstenaarsbeweging Het Tropisme. 
De kunstenaars werpen nieuw licht op planten door deze met 
behulp van ongewone, vaak wetenschappelijke technieken te 
fotograferen. Met gebruik van infrarood, röntgen, pinhole en 
elektronenmicroscopie aanschouwt men de plantenwereld op een 
heel andere manier. Het resultaat is een unieke verzameling 
verrassende en vervreemdende beelden. 
Alle werken in deze tentoonstelling zijn of in de Hortus tot stand 
gekomen, of voortgekomen uit de inspiratie die de planten 
vormden. 

 
 
 
 

http://www.worldpressphoto.org/exhibition/2013_Amsterdam
http://www.worldpressphoto.org/
http://www.noorderlicht.com/nl/fotogalerie/photography-and-history-in-the-ussr-19201940/
http://www.fotoexpositie.nl/exposities/fotosynthese.html
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Selectie uit het aanbod. Zie ook http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/  
 
Onze workshops: 
1- je leert het verschil tussen foto’s nemen en foto’s maken 
2- je gaat anders kijken en beseft dat zien niet hetzelfde is als waarnemen 
3- je maakt na afloop foto’s die net even anders zijn dan de middenmoot  
 

  

Nederland - 1 dag 
Vlinders en libellen  
Za. 6 juli 2013  

  

Vledder (Drenthe) - 1 dag  
Boomkikkers! 
meerdere data  

  

Nederland - 1 dag 
Slangen 
Wo. 11 sept 2013  

  

Hilversum - 1 dag 
Beeldbewerken (basis) 
Vr. 20 september 2013  

  

Arnhem - 1 dag 
Vergankelijkheid 
meerdere data  

  

MasterClass - 1 middag of avond 
Beeldbespreking (voor groepen) 
Datum in overleg  

 
Onze groepsreizen: 
1. kleine groepen; veel persoonlijke aandacht 
2. professionele begeleiding van ervaren reisleider/natuurfotograaf of lokale gids ter plekke 
3. je komt thuis met fraaie, opzienbarende natuurfoto’s 

  

Frankrijk - 8 dagen 
Creatieve technieken 
22 tot 29 juni 2013   (VOL) 
Nederlandse reisleider  

  

Bulgarije - 8 dagen 
Macro en dichtbij 
17 tot 24 juli 2013  
Nederlandse reisleider  

  

Centraal-Spanje - 8 dagen 
Waar ligt jouw top? 
27 juli tot 3 aug 2013  
Nederlandse reisleider  

  

Wit Rusland - 8 dagen  
Herfskleuren en 
paddestoelen 
21 tot 28 sept 2013  
Nederlandse reisleider  

  

Zuid-Florida - 8 dagen 
X-factor wildlife 
12 tot 20 oktober 2013  
Nederlandse reisleider  

  

 

http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=92
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=118
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=118
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=118
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=93
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=93
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=93
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=101
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=101
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=101
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=10
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=10
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=10
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=59
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=59
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=59
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=106
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=106
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/workshop/?reis=106
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=90
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=90
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=90
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=90
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=92
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=92
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=92
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=92
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=97
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=97
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=97
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=97
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=94
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=94
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=94
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=94
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=94
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=68
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=68
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=68
http://www.centrumvoornatuurfotografie.nl/groepsreis/?reis=68
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Regelmatige expositielocaties LAFV: 
We zijn bezig om een overzicht te maken van de tentoonstellingslocaties waar onze 
werkgroepen regelmatig exposeren. Dit om een goede tentoonstellingsagenda te kunnen 
maken, maar ook om fotografen die willen exposeren een handje te helpen. 
Hier een eerste overzicht, met heel veel dank aan Jannie de Groot! Zijn er nog meer locaties of 
exposities, mail Cynthia (cvdbrugge@gmail.com)!  
  
V&D langs de trap naar La Place:  

• Vaste expositiewand van de Werkgroep Documentaire Fotografie 
• 16 tot 19 lijsten.  
• Wissel na zes weken.  
• Onderwerpen: zie de ‘6-weekse’ lijst en het projectplan.  
• Contactpersoon: Kira Janssen – Roeland Dieben.  

 
Radius Merenwijk (Rosmolen 28): 

• Werkgroepen Documentaire Fotografie en Portret. 
• 6 tot 8 lijsten in entreehal.  
• Wissel in overleg na ca. 8 weken.  
• Onderwerpen: Ambachten en portretten van 90-jarigen. 
• Contactpersoon: Henk Aschman – Marijke Bakker 

 
Diaconaal Centrum De Bakkerij (Oude Rijn 44 b/c): 

• Ca. 8 lijsten in entree met mooi boven/buitenlicht.  
• Expositiemogelijkheid – Incidenteel. Initiatief van mw. Yvonne Jurgens.  
• Onderwerpen: In overleg.  
• Contactpersoon Yvonne Jurgens – Jannie de Groot. 

 
Huisartsenpraktijk in de Laat de Kanterstraat: 

• In 3 ruimtes elk vier lijsten. Lijsten zijn aanwezig.  
• Niet permanent. Initiatief van huisarts in ruste  W. de Bruijne.  
• Expositie blijft 3 maanden hangen.  
• Onderwerpen: ambachten, ...  
• Contactpersoon Henk Aschman.  

 
Locatie Buytenwegh (Zoetermeer) 

• 2 woongangen, geen echte tentoonstellingsruimte. 19 Lijsten aanwezig.  
• Wissel na 3 tot 4 maanden. 
• Onderwerpen: Divers.  
• Contactpersoon: Jannie de Groot – Marianne Hagebeek. 

 
Universiteitsbibliotheek Leiden (Witte Singel)  

• Beschikbaar voor alle LAFV-ers.  
• 12 lijsten op diverse wanden in de publiekskantine. Lijsten zijn beschikbaar. 
• Wissel liefst iedere 3 tot 4 maanden. 
• Contactpersoon: Cynthia van der Brugge 

 

mailto:cvdbrugge@gmail.com
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Leids Volkshuis 

• Werkgroep Documentaire Fotografie. Wellicht ook andere LAFV-werkgroepen? 
• In de periode na de zomervakantie 2014 staan we genoteerd om op alle drie de 

verdiepingen van het Leids Volkshuis gedurende twee maanden te exposeren. 
• Contactpersoon: Jannie de Groot- Alida van Leeuwen. 

 
Robijnhof (Robijnhof 1) 

• Afspraak op 15 juni hier in de entree en gezamenlijke woonruimten onze serie van 30 
dubbelbeelden van “1922 en NU” op te hangen.  

• Contactpersoon: Henk Aschman – mw Wies op ‘t rood.  
 
Zorgcentrum Groenhoven (Witte Rozenlaan 21)  

• Afspraak hier in 2014 ná de expositie – (26 februari 2014) van de portretten van 90-
jarigen van de portretgroep op 4 juni 2014 onze serie “1922 en NU”op te hangen. 

• Contactpersoon: Jannie de Groot- mw. Martine Brandt.  


