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LAFV NIEUWSBRIEF – Mei 2013 
 
 
Programma komende clubavonden 

ma 6 mei Bespreekavond werkgroepen Natuur en ZPP (geen brede clubavond)  

ma 13 mei Presentatie Werkgroep ZPP  

ma 20 mei Geen clubavond (Pinksteren)  

ma 27 mei Eigen werk  
 
 
Mededelingen van het Bestuur 

• Op 16 juni wordt er een clubuitje naar de World Press Photo tentoonstelling in de Oude 
Kerk in Amsterdam georganiseerd. Meer informatie volgt.  

• Er wordt binnenkort een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven om te beslissen 
over een nieuwe clubruimte. 

• Het Bestuur wil in oktober een clubtentoonstelling organiseren. Dit wordt belegd bij de 
tentoonstellingscommissie. 

• Op 21 mei komt er een vertegenwoordiging van de Fotoclub uit Gent naar Leiden om 
hun bezoek in september voor te bereiden. Aanspreekpunt hiervoor is Erik Flikkenschild. 

• Nieuw lid in april: Hans Wegkamp. In totaal hebben we nu 88 leden. 
 
Ander nieuws 

• Koos Davidse prijkt met zijn foto’s inmiddels op het omslag van niet minder dan 3 
beleidsnota’s van de Gemeente Leiden: de Sportnota, de Cultuurnota, en de 
Evenementennota. In de Cultuurnota staan daarnaast ook foto’s van Jannie de Groot, 
Frits Westra (†) en Mirjam Lichtenauer. Zie het bericht op onze website.  

• Van 20 t/m 29 september 2013 vindt de 1e Fotoweek plaats (georganiseerd door FOAM 
en het Nederlands Fotomuseum). Tien dagen lang staat heel Nederland in het teken van 
fotografie. Thema: ‘Kijk! Mijn Familie’. Hou hun site of Facebook in de gaten voor leuke 
acties. 

 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Publicaties/Beleid/Sportnota_gem._Leiden_vastgesteld_20dec2012.pdf
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Wat_Wil_Leiden_/Cultuuur071/Publicaties/Cultuurnota_2012-2018def_webversie_.pdf
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Mee_met_Leiden/Evenementenbeleid/Evenementenbeleid_2013-2018.pdf
http://lafv.wordpress.com/2013/04/24/koos-davidse-vrolijkt-gemeentelijke-notas-op/
http://www.defotoweek.nl/
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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: 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. Zie het bericht op onze website. 

• 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 
Komende uitjes van de werkgroep: 

• 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.  

http://lafv.wordpress.com/2013/04/08/bijzondere-beelden-van-leiden/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
mailto:fam.luiten@kpnmail.nl
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/  

 

 

Boekpresentatie / Signeersessie Anton Corbijn en Tom Waits 
5 mei 18:00 uur, &Foam, Vijzelstraat 78, Amsterdam 
Presentatie van WAITS/CORBIJN '77 -'11, een boek van Anton 
Corbijn en Tom Waits, uitgegeven in gelimiteerde oplage. Bij deze 
première zal er uniek materiaal worden gepresenteerd, dat een 
inkijkje geeft in het creatieve proces en de totstandkoming van het 
boek en de manier waarop deze samenwerking werd gerealiseerd. 
Bij de presentatie worden foto's van Anton Corbijn getoond en zijn 
er voor de allereerste keer in het openbaar kunstwerken van Tom 
Waits te zien. Anton Corbijn zal aanwezig zijn om exemplaren van 
het boek te signeren. 

        

From Holland With Love – Ed van der Elsken, Koos Breukel e.a. 
9 maart – 20 mei 2013, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
Aan de hand van het thema Liefde biedt het museum een kijk op de 
uiteenlopende werkwijzen en interesses van tien fotografen. Ieder 
vertegenwoordigt een manier van werken of een visie op fotografie. 
In deze tentoonstelling zijn twee fotografen vertegenwoordigd uit 
de collectie van het Nederlands Fotomuseum; Koos Breukel en Ed 
van der Elsken. 

 

Kirsty Mitchell Photography – 1e solotentoonstelling in NL!  
26 mei – 23 juli 2013, Morren Galleries, Prinsengracht 572, A’dam 
Meer details over deze tentoonstelling in de volgende nieuwsbrief 
of via onze Facebook-pagina. Houdt hem vast in gedachten want het 
belooft prachtig te worden! Het gaat om foto’s uit haar 
sprookjesachtige serie Wonderland (2008–2013), een eerbetoon aan 
haar overleden moeder. 

 

Don’t Stay Here – FotoFestival Naarden 
18 mei – 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. Wij zijn benieuwd naar de 
visie van de hedendaagse Nederlandse fotograaf die aan het werk is 
in het buitenland. 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.foam.org/visit-foam/calendar/2013/book-signing-waitscorbijn-%e2%80%9977-%e2%80%93-%e2%80%9811-by-anton-corbijn
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/index.php?option=com_nfm_agenda&task=view&id=473&Itemid=
http://www.morrengalleries.nl/
http://www.galerieutrecht.nl/main.php?m_in_l=huidigetentoonstelling&loc=amsterdam
http://www.kirstymitchellphotography.com/gallery.php?album=5
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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.  

   

       

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. 

 
 

http://www.kunsthal.nl/22-727-shady-moments.html
http://www.foam.org/press/2013/koos-breukel-roy-villevoye-tí

