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LAFV NIEUWSBRIEF – Juli 2013 
 
 
Programma komende maand 

zo 07 juli 14:00 uur. Abstract fotograferen rond de Burcht. Zie ook hieronder. 
 
 
Mededelingen 
 

• Leids Amateurkunstfestival: 
Last minute! Aanstaande zaterdag 29 juni (20:30 uur) treden enkele LAFV-ers samen met 
2 koren (Close to Harmony en Ex Animo) op in de Stadsgehoorzaal in het kader van het 
LAF. Wim van Oordt, Marcel Schikhof, Fer Kaptein en Jolien Schroot vertonen creatieve 
foto's bij de liederen die door deze koren worden uitgevoerd. Kaarten bij de kassa, €15.   

• Clubgebouw: 
Er is nog geen nieuwe locatie gevonden; we zitten dus voorlopig nog op de Berlagestraat. 
Komende tijd wordt verder naar een locatie gezocht (contactpersonen: Theo en Hans). 

• Oproep: 
Wie wil er tijdens de Open Monumentendagen (14 en 15 september ) "de vrijwilliger" 
vastleggen? Aanmelden bij Pauline (pseijffert@gmail.com).  

 
Voor wie de laatste clubavond heeft gemist:  

• Joost Wensveen heeft de Foto van het Jaar gewonnen. Miranda en Hans werden 2e en 
3e. Zie de website: http://lafv.wordpress.com/2013/06/18/foto-van-het-jaar-2013/  

• De resultaten van de Foto-Estafette staan op de website. 
http://lafv.wordpress.com/werkgroepen/1678-2/ 
 

     
 © Joost Wensveen © Miranda Kaltner © Hans Gillis 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.leidsamateurkunstfestival.nl/
mailto:pseijffert@gmail.com
http://lafv.wordpress.com/2013/06/18/foto-van-het-jaar-2013/
http://lafv.wordpress.com/werkgroepen/1678-2/
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Fototentoonstelling LAFV sept/okt 2013  
 
De LAFV organiseert dit jaar opnieuw een clubtentoonstelling en sluit zich aan bij de landelijke 
Fotoweek (20 t/m 29 september), een initiatief van FOAM en het Nederlands Fotomuseum. 
Thema van onze tentoonstelling: Kijk! Mijn familie (analoog aan dat van de Fotoweek). 
Locatie: waarschijnlijk het RAP (waar tegelijk de tentoonstelling Utopia 2030 plaatsvindt).  
 
Opdracht:  

• Maak een familiefoto van een bij voorkeur Leidse (en nabije omgeving) familie.  
• Op de foto staan mensen. Afwijkende foto’s, bijvoorbeeld een dierenfamilie of een 

familie objecten, zijn uitgesloten voor deze tentoonstelling.  

• Creatieve foto’s worden op prijs gesteld. Je kunt bijvoorbeeld spelen met kleding (familie 
de Wit), locatie (familie Molenaar), lichaamshouding of lichaamsdelen (alle handen in 
een cirkel), techniek (beweging), licht (nachtportret).  

• Fotobewerking is toegestaan.  
• Per persoon mogen 3 foto’s worden 

ingezonden.  

• Meld uiterlijk 1 augustus per mail of je 
meedoet en met hoeveel werken bij 
jolienschroot@zonnet.nl.  
 

 
Presentatie: 

• De LAFV stelt aluminium lijsten met crèmewitte passe-partouts beschikbaar gedurende 
de tentoonstelling. Buitenmaat 40 x 50 cm; binnenmaat 37 x 24 cm of 30 x 40 cm.  

• De LAFV drukt collectief de foto’s af en betaalt de kosten hiervan.  
• Andere presentaties zijn welkom. Dit organiseert en betaalt de fotograaf zelf.  
• Wanneer je met een afwijkende lijst en passe-partout werkt, verzoeken we deze in 

dezelfde uitvoering te houden (aluminium lijst en crèmewitte passe-partout).  
• De fotograaf draagt te allen tijde zelf het risico op beschadiging of ontvreemding van 

zijn/haar werk.  
 
Procedure: 

• Op de 2e clubavond in het nieuwe seizoen (maandag 9 september) is ieder aanwezig 
clublid jurylid. Gezamenlijk maken we een selectie van de foto’s die we tentoonstellen.  

• De tentoonstellingscommissie (Jolien, Esther, Pierre, Jowan, Cynthia, Andor en Hans) 
bepaalt hoe en waar de werken komen te hangen.  

 
We hopen op veel deelnemers om een kwalitatieve, interessante en creatieve tentoonstelling te 
kunnen maken! 
 
 
 

http://www.defotoweek.nl/
mailto:jolienschroot@zonnet.nl
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Abstract fotograferen, zondagmiddag 7 juli 14.00 - 17.00 uur 
 
Dit keer fotograferen we rond de Burcht. 14.00 uur verzamelen bij het koetshuis 'de Burcht'. 
Mocht het regenen dan gaan we naar de Hortus (museumkaart).  
Alle LAFVers die zin hebben om abstract te (proberen) fotograferen zijn welkom. Aanmelden is 
niet nodig, later komen of eerder weggaan is geen probleem. 

De opdracht is om maximaal 10 foto's te schieten in maximaal 1 uur. Tussentijds deleten mag ;) 
Deze beperking dwingt om beter te kijken (en scheelt een 
hoop werk achteraf). Na afloop laten we elkaar max. 3 
foto's zien via mail of internet. 

Het thema is: 'Who's afraid of red, yellow or blue'. Het 
draait om kleur. Het onderwerp dat je fotografeert mag 
deze keer niet in 1 oogopslag herkenbaar zijn. Het is geen 
ramp als dat niet lukt. Zie het vooral als oefening in 
abstraheren. Het belangrijkste is dat we een leuke middag 
hebben en er iets van opsteken.  

© Jolien Schroot 

Als je ze hebt kunnen een grijsfilter en/of polarisatiefilter van pas komen ivm het licht. 
Polarisatiefilter werkt m.n. voor water en lucht. Met grijsfilter kun je langere sluitertijden 
gebruiken als je met beweging aan de slag gaat. Macrolens kan natuurlijk ook. Bewegende foto's 
(filmpjes) maken, pinhole, smartphone of pocketcamera gebruiken is allemaal prima. 
Graag een berichtje naar jolienschroot@zonnet.nl als je komt.  

 
Leiden heeft nu een offciële Stadsfotograaf! 

Leiden heeft sinds 20 juni een eigen stadsfotograaf. Fotograaf Rob Overmeer gaat komend jaar 
de identiteit van de stad vastleggen. Dit doet hij met een portretfoto en een kort verhaal. Het 
eerste portret is van burgemeester Lenferink. Volg het werk van Overmeer iedere vrijdag in het 
Leidsch Dagblad en op www.leiden.nu.  
 
Uit het Leidsch Dagblad van donderdag 20 juni 2013 (ingekort): 
De Leidse fotograaf Rob Overmeer (41) maakt het liefst foto's met een verhaal. ,,Ik heb een 
voorkeur voor reportagefotografie. Daarbij laat ik me leiden door wat ik aantref. Sommige 
collega's hebben van tevoren een duidelijk plan voor wat ze op de foto willen hebben. Ik doe dat 
meestal niet. Ik wil mensen portretteren in 
hun eigen omgeving, waarbij ik soms wel 
wat dingen verschuif. En ik zet er mooi licht 
op.'' 
In het werk van Overmeer staat de mens 
centraal, maar dat wil niet zeggen dat de 
mens ook het middelpunt van het beeld is.  
Daardoor hebben zijn foto's iets terloops. 
Alsof hij in het voorbij lopen even heeft 
geklikt. 
Maar niets is minder waar. Juist de 
toevalligheid van het beeld is zorgvuldig 

mailto:jolienschroot@zonnet.nl
http://www.robovermeer.nl/
http://www.leiden.nu/
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gecreëerd, de fotograaf is vaak uren bezig voor één beeld. ,,Zeker als je niet weet dat ik met 
lampen werk, dan zie je niet hoeveel werk er in zit. Alleen als je heel goed gaat kijken, kun je zien 
dat zonder extra licht onmogelijk is om zo'n foto te maken.'' 
Het idee van de Stadsfotograaf werd twee jaar geleden geboren in de kring rond de Leidse Stijl, 
het één maal per jaar verschijnende tijdschrift over cultuur, wetenschap, kunst en economie in 
Leiden.  
Ondertussen gingen de initiatiefnemers op zoek naar een fotograaf die het spits wilde afbijten. 
Dat werd Rob Overmeer. ,,Hij had een plan en hij was enthousiast.'' En ook niet onbelangrijk: hij 
zag niet op tegen de omvang van de opdracht, namelijk iedere week een foto leveren. Die foto's 
verschijnen vanaf aanstaande vrijdag wekelijks op een dubbele pagina van deze krant. 
Stelck hoopt dat de functie van Stadsfotograaf nog wat meer gewicht kan krijgen, er een stadse 
geschiedschrijving in beeld ontstaat. ,,We willen het uitbouwen, net als bij de Dichter des 
Vaderlands. Zo zouden we met de gemeente af willen spreken dat als er 
hoogwaardigheidsbekleders naar Leiden komen, de gemeente de Stadsfotograaf inlicht en hij een 
foto kan maken.'' 
De eerste Leidse Stadsfotograaf wordt aangesteld voor een jaar. ,,Na dat jaar willen we afsluiten 
met een expositie en een boek.'' En dan verder met de volgende Stadsfotograaf die na Overmeer 
een jaar aan de slag mag. ,,Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat het initiatief na een jaar een 
stille dood sterft. Het zou zo moeten zijn dat we over tien jaar kunnen terugkijken op een mooie 
reeks Leiden in beelden.'' 
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Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 
 
Dit overzicht staat ook op de website: http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/. 
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com)  
 

• 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. 

• 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. 
16 augustus – 13 september, Woonzorgcentrum Lorentzhof (serie van Miranda Kaltner). 
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.  
 

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.galeriedepieter.nl/huidige-expositie.htm
mailto:cvdbrugge@gmail.com


6 
 

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 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.  

 
 

 

Fotosynthese  
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. 

 

Walker Evans / Decade by Decade 
T/m 1 september 2013, Huis Marseille, A’dam 
De tentoonstelling toont een groot retrospectief van het gehele 
oeuvre van Walker Evans. De pregnante zwart-wit foto’s die Walker 
Evans (1903-1975) in de jaren dertig van de vorige eeuw van de 
armoede op het Amerikaanse platteland maakte, behoren 
inmiddels tot de meest iconische beelden van de 
fotografiegeschiedenis.  
Walker Evans (1903-1975) wordt gezien als een van de grootheden 
uit de twintigste-eeuwse fotografiegeschiedenis. Hij ontwikkelde 
een typische, artistieke stijl van fotograferen die de grondslag heeft 

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.fotoexpositie.nl/exposities/fotosynthese.html
http://www.huismarseille.nl/nl/tentoonstelling/walker-evans-decade-by-decade
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gelegd voor de twintigste eeuwse documentaire fotografie. In een 
grafisch kraakheldere stijl die veel navolging kreeg, documenteerde 
Evans het dagelijks gezicht van Amerika ‘with the nuance of a poet 
and the precision of a surgeon’ ( Metropolitan Museum ). Zelf 
refereerde hij aan zijn werk als lyrical documentation, een 
omschrijving die ook zijn belangstelling voor de literatuur verraadt. 

 

   

Bowie by Duffy - Photographs ’72 – ’80 
T/m 6 oktober 2013, &FOAM, Vijzelstraat A'dam. 
Deze zomer presenteert &Foam, Foams projectlocatie aan de 
Vijzelstraat, een exclusieve selectie foto's van David Bowie, 
gemaakt door de legendarische fotograaf Brian Duffy. Tussen 1972 
en 1980 werkte Duffy met Bowie aan vijf  fotografie projecten, 
inclusief drie van zijn beroemdste album covers - zoals de iconische 
beelden van de albums Aladdin Sane en Lodger. De tentoonstelling 
geeft inzicht in het creatieve proces van de totstandkoming van de 
covers en toont een uitgebreide selectie prints, (waarvan sommige 
'behind-the-scenes'), contactvellen, Polaroids, originele album 
covers, foto's uit de film: The Man Who Fell to Earth en diverse 
persoonlijke objecten uit het archief van Brian Duffy.  

 
 
 
 

http://www.foam.org/visit-foam/calendar/2013-exhibitions/bowie-by-duffy-photographs-72-80
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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) 

• 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.  


