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LAFV NIEUWSBRIEF – September 2013

Programma komende maand

ma 2 sept Eigen werk, vakantiefoto's

ma 9 sept - Gezamenlijke selectie van foto's voor de clubtentoonstelling Kijk, mijn familie!
- Eigen werk

ma 16 sept Jaarvergadering

vr 20 sept Tegenbezoek fotoclub Gent

ma 23 sept Eigen werk

ma 30 sept Fotobespreking uitgebreid 

 

Fototentoonstelling LAFV 20 september t/m 27 oktober 2013

Heb je tijdens de vakantie leuke familiefoto's gemaakt?
Je kunt nog meedoen met de clubtentoonstelling Kijk! Mijn familie in Galerie De Pieter. 
Historische foto's zijn ook welkom. Veel bezoekers zijn gegarandeerd. We hangen er tijdens de 
Kunstroute en het bezoek van de Gentenaren. Meld je voor 1 september aan 
bij jolienschroot@zonnet.nl. 

Opdracht: 

• Maak een familiefoto. Dit hoeft niet je eigen familie te zijn. 
• 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). 

• Je mag bestaande foto’s gebruiken, ook historische. 
• Fotobewerking is toegestaan. 
• Per persoon mogen 3 foto’s worden ingezonden.

Voor de verdere procedure, zie de aparte mails en de info in de LAFV Facebookgroep.
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Abstract fotograferen 

Elke 1e zondag van de maand gaan we onder (bege)leiding van Jolien Schroot ergens in Leiden 
abstract fotograferen. Zie de onderstaande agenda. Deze is ook te vinden in de Facebookgroep 
LAFV Abstracte Fotografie. Hier worden ook veel resultaten met elkaar gedeeld en van 
commentaar voorzien.
Iedereen is welkom. Aanmelden niet nodig. 

Zo 1 sept, 14 uur Natuur abstract of abstracte natuur 
Locatie: Cronestein. bij 'de tuin van de smid', Polderpad 8; deze nieuwe 
horecalocatie zit naast de kleine camping langs de Vliet. Volg de bordjes.

Zo 6 okt, 14 uur Urban abstract
Locatie: Nieuw Leijden 

Zo 3 nov, 20 uur Avondfotografie, abstract licht
Locatie: Café Einstein, Nieuwe Rijn

Zo 1 dec, 14 uur Sint en Kerst abstract
Locatie: Café De Uyl van Hoogland, NIeuwstraat

Fotowedstrijd 25 jaar de Put in de Oude Morsch

De Stichting Historische Haven Leiden en buurtvereniging De Put in de Oude Morsch nodigen alle 
fotograferende Leidenaren uit om een foto in te zenden met als thema ’25 jaar in de Oude 
Morsch: de buurt en haar bewoners’. Kiekjes van toen en nu, artistieke impressies van de buurt 
en haar ontwikkeling, mo(nu)menten die voor de volgende generaties bewaard moeten blijven, 
portretten van de karakters, kortom alles wat de buurt kenmerkt kan worden vastgelegd.

De foto’s worden de hele maand oktober geëxposeerd in de etalage van de Printer, Morsstraat 
2, en tijdens de 3-oktoberfestiviteiten op het Kort Galgewater. 
De eerste prijs is een inlijsting van de winnende foto op groot formaat. De tweede en derde prijs 
is een inlijsting op kleiner formaat. De prijswinnaars krijgen een dinerbon voor twee personen. 

Stuur je mooiste, leukste en/of artistiekste foto van de buurt en/of haar bewoners naar 
fotowedstrijd@deoudemorsch.nl.  

• Max. 3 foto’s p.p.

• Max 10MB in totaal, minimum kwaliteit 300 dpi

• Historische foto’s tellen ook mee, mits zelf gemaakt.

• Sluitingsdatum: 20 september 12.00 uur.

• Meer informatie: http://www.deoudemorsch.nl/_files/Fotowedstrijd%2025%20jaar
%20Put%20in%20de%20Oude%20Morsch.pdf  
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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) 

• Liesbeth Mulder: o.a.   Oud Spul  
8 aug – 1 okt 2013, Woonzorgcentrum De Leilinde, Den 
Haag Leidschenveen.
Ca. 45 foto’s uit diverse series met een vaak stilleven-achtige 
sfeer en een scherp oog voor detail.

• The best of Afdeling 11   met daarin ook werk van LAFV-ers 
Jiska Bootsma-Wolthaus en Joost Wensveen.
6 sept – 19 okt 2013, Huis Kinesis, Delft (Voorstraat 86). 
Openingstijden: vrij en za 13-17 uur. Tijdens de Fotoweek (20-
29 sept) iedere dag open. 
Officiële opening: Za 14 sept 2013 15-17 uur.
Een selectie van 60 foto’s van de regionale Fotoclubs. Er is 
uitgegaan van de hoogst scorende foto’s die zijn ingezonden 
naar de Afdelingswedstrijd 2013 en de Bondsfotowedstrijd 
2013, maar ook is gelet op spreiding over alle clubs van 
Afdeling Elf.

• Jannie de Groot: Op reis 2012
Universiteitsbibliotheek Leiden, kantine (Witte Singel).
Dubbelbeelden van hotelkamers met de lokale omgeving.

• Impressie van het Leids Amateurkunst Festival
Tot oktober, V&D langs de trap naar La Place.
Fotografen: Eelke de Boer, Cynthia van der Brugge, Marcel 
Schikhof, Shaanka Abeeysekere en Ben Tangena. 

• Fotoproject De Kooi (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Continu (regelmatig nieuwe series), Het Gebouw, Spoorkamer (Surinamestraat).

• 90-jarige Leidenaren (Werkgroep Portret)
Tot november, Buytenweg Zoetermeer.

• Ambachten (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Tot 17 oktober, Woonzorgcentrum Robijnhof: de meubelrestaurateur, de 
meubelstoffeerder, de kapper/scheerder, de torenklokkenmaker, de suikerwerker en 
antiek bouwer Burgy.

• Jouw tentoonstelling ook in dit overzicht? Mail Cynthia. 
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Fotoworkshops  Draumlist, Amersfoort

Creeër je eigen zombie zelfportret in photoshop, 6 okt, Amersfoort. 
Tijdens deze workshop leert men met verschillende photoshop 
technieken jezelf om te toveren tot een heuse enge zombie. Men zal 
onherkenbaar uit de workshop komen. Net op tijd voor Halloween! Men 
moet een eigen zelfportret meenemen, maar er kan ook eentje gemaakt 
worden tijdens de workshop. 
Kosten: € 175 (incl BTW en koffie/thee/goede lunch)

2-daagse workshop   Murders in Amersfoort  , 12 & 13 okt, Amersfoort
De Spaanse fotograaf Alfonso de Castro geeft een workshop m.b.t. 
analoge fotografie, o.a. met cameras van Hasselblad. Deelnemers 
moeten hun eigen (analoge) camera's meenemen, maar er kan ook 
gebruik gemaakt worden van de camera's van Alfonso ... In deze 
workshop zal Alfonso aan de slag gaan met de deelnemers om een 
plaatsdelict te creeren. Daar zal dan een (naakt) fotomodel als 
slachtoffer gaan fungeren. Dit zal allemaal op een smaakvolle en 
serieuze manier worden gedaan. De tweede dag zal in het teken staan 
van de foto's ontwikkelen, digitaliseren en ze dan nog bewerken op de 
computer. Alfonso zal hierbij helpen, advies en begeleiding geven. 
Dit alles zal gaan plaatsvinden in het gebouw waar DraumList zijn 

fotostudio heeft, in een oude vleesfabriek (Atelier Het Werktuig in Amersfoort).
Kosten: € 500 (2 dagen, incl btw en koffie/thee/goede lunches).
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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/   

Fotosynthese 
T/m 16 september, Palmenkas, Hortus Amsterdam
De kunstenaars van de kunstenaarsbeweging Het Tropisme 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.

Het prijzige, maar werkelijk prachtige boek bij deze tentoonstelling 
is ook online te bekijken! (Dank voor de tip, Pauline!)

  

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. 

 

Herontdekking van de wereld
7 september - 8 december 2013, Huis Marseille, A'dam
Gaat de fotografie heden ten dage nog ergens over behalve dat het 
medium de drager is van informatie? Een grote groep Nederlandse 
fotografen geeft daar een antwoord op met werk dat zich juist richt 
op het wezen van fotografie. Opnieuw ligt de nadruk op puur 
fotografische aspecten, zoals kijken, licht, kleur, reflectie en 
experiment.  Het is de kern van het medium fotografie zelf die aan 
de basis ligt van deze gepassioneerde, artistieke verkenning.
Met veel nieuw werk van Popel Coumou, Elspeth Diederix, Eddo 
Hartmann, Scarlett Hooft Graafland, Juul Kraijer, Katja Mater, Hellen 
van Meene, Ilona Plaum,  Maurice Scheltens en Liesbeth Abbenes, 
Simon van Til, Viviane Sassen en Awoiska van der Molen. 
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Fotoweek: Een ode aan de fotografie
20 t/m 29 september 2013, overal in Nederland. 
Tien dagen lang staat heel Nederland in het teken van fotografie. 
Fotografen, fotoclubs, musea, fotowinkels, etc. organiseren talloze 
activiteiten voor het Nederlandse publiek. Deze eerste editie staat 
in het teken van het thema 'Kijk! Mijn Familie'. 
Fotoweek presenteert fotografie in al haar vormen: als kunst, 
professie, hobby en beeldtaal die we dagelijks gebruiken. Op de foto 
gaan of zelf foto's maken en delen, exposities bezoeken, een foto, 
album of een camera kopen, een workshop fotografie volgen of een 
inspirerende lezing bijwonen. Het kan allemaal tijdens Fotoweek. En 
niet op één locatie; overal in Nederland zijn activiteiten te vinden. 
Benieuwd wat er bij jou in de buurt is te doen? Neem dan een kijkje 
op de activiteitenpagina. 

Unseen Photo Fair 2013: A photography fair with a festival flair
26-29 september 2013, Westergasfabriek, A'dam.
Unseen is een internationale fotografiebeurs met een focus op 
onontdekt fotografietalent (en ongezien werk van gevestigde 
fotografen). De beurs wordt verrijkt met een uitgebreid programma; 
van inspirerende lezingen en spraakmakende debatten tot 
aangrijpende films en speciale tentoonstellingen. Unseen 
combineert alle elementen van een traditionele beurs met die van 
een festival. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in een wereld 
vol nieuwe inzichten, ervaringen en avonturen. 

 

WIT. Fotografie, kunst, design, mode, film 
14 sept 2013 - 5 jan 2014, Nederlands Fotomuseum, R'dam
De tentoonstelling WIT is een totaalervaring met fotografie als 
leidraad. Wit staat voor een nieuw begin, een onbeschreven blad. 
Deze kleur vormt het uitgangspunt voor een veelzijdige 
tentoonstelling waarin het publiek in aanraking komt met 
verschillende betekenissen van wit. WIT is multidisciplinair, 
presenteert documentaire-, portret- en landschapsfotografie, maar 
ook kunst, mode, design, architectuur, film, video en meer. WIT gaat 
over onze maatschappij, over verschillende culturen, religie en 
politiek. WIT is historisch en eigentijds. WIT toont de relatie tussen 
fotografie als kunstvorm en actuele maatschappelijke thema’s.
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