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LAFV NIEUWSBRIEF – Maart 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 3 mrt Eigen werk
Ma 10 mrt – Mentoraat

– Bespreekavond werkgroepen Jazz en Portret
Ma 17 mrt Clubwedstrijd: STRAATFOTOGRAFIE.

1 foto per fotograaf. Opsturen aan: wimmes1970@hotmail.com (Jpeg, HD kwaliteit, 
1920*1080 pixels maximaal! Bestandsnaam: je naam + evt titel).

Ma 24 mrt Presentatie Werkgroep Jazz
Ma 31 mrt Uitwisseling met een andere fotoclub uit het rayon
 

Mededelingen van het bestuur

• Maar liefst 4 nieuwe leden!
Esther Toet , Silvia ten Bosch, Ron ter Haar en Joke Honsbeek.

• Op zaterdag 29 maart 2014 is de ‘Openbare Bespreking’ van de Bondsfotowedstrijd 2014 
in Theater ‘De Kappen’ te Haaksbergen. De zaal is open vanaf 10.00 uur en de bespreking 
begint om 10.30 uur. De presentatie zal door middel van een beamer ondersteund 
worden. De jury zal een toelichting geven op haar werkwijze en bespreekt het 
ingezonden werk in het algemeen en in het bijzonder de foto’s van de topgroepen en de 
bekroonde foto’s. Na de pauze wordt voor zoveel mogelijk het ingezonden fotowerk 
besproken van aanwezige auteurs. Meer praktische info: 
http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/bondsfotowedstrijd-2014/  

• NIEUW en op veler verzoek: Op de website staat nu ook een overzicht van de websites 
van leden. Ontbreekt jouw website nog? Mail Cynthia.

Clubtentoonstelling en Fotoweek

Dit jaar wordt de tweede nationale Fotoweek van 12 t/m 21 september georganiseerd. 
Fotoweek is een initiatief van Fotografiemuseum Amsterdam (Foam) en het Nederlands 
Fotomuseum (NFM). De LAFV heeft zich aangemeld om mee te doen.
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Het thema is ‘Kijk mijn geluk’. Dat sluit prachtig aan bij de Geluksroute die in Leiden op 20 en 21 
september plaats vindt.
Wie wil helpen om onze activiteiten tijdens de fotoweek te organiseren?
 
Er hebben zich al een paar mensen aangemeld maar we hebben nog meer mensen nodig. Vooral 
voor nieuwe leden is het erg leuk om te. Je leert snel clubgenoten kennen. Je kunt je aanmelden 
bij Ben Tangena (benmonique@casema.nl).
 
De Kunstroute Leiden is in het weekend van 29 en 29 september. Het is gewoonlijk al uitermate 
moeilijk om betaalbare expositieruimte in het centrum van Leiden te vinden. Tijdens dit 
weekend is dat natuurlijk helemaal lastig. We zochten dus naar alternatieven.
 
De tentoonstellingscommissie kwam op het idee om een mobiele tentoonstelling te organiseren. 
We hebben er nog even aan gedacht om dit tijdens de Lakenfeesten (Peurbakkentocht) of 3 
oktober te doen. Maar het ligt voor de hand om ons te presenteren tijdens het verrassend foto 
en filmweekend. Op 25 en 26 oktober vindt dit Verrassend Winkelweekend met het thema 
foto en film in Leiden plaats. Een prachtig moment om ons te presenteren.
 
Het idee is om met sandwichborden, bakfietsen en dergelijke, met daarop onze foto’s, de stad in 
te gaan. We draaien de situatie dus om. In plaats van het publiek uit te nodigen naar ons toe te 
komen, komen wij naar het publiek toe.
We houden jullie natuurlijk op de hoogte hoe we de ideeën verder uitwerken. Houdt in ieder 
geval dit weekend, 25 en 26 oktober, vast vrij in je agenda.

(Met dank aan Jolien Schroot)

Roulatie exposities in de Univeristeitsbibliotheek

Daan Blitz heeft het initiatief genomen om iedere 2 maanden een andere LAFV-werkgroep te 
laten exposeren in de koffie- en lunchruimte van de UB. Deze locatie is al langer beschikbaar, 
maar er was weinig roulatie. De locatie wordt dagelijks door een paar honderd studenten en 
medewerkers van de universiteit bezocht; de mensen zijn divers en creatief en als zodanig is het 
een prima plek om bewonderd te worden en om nieuwe leden voor de LAFV aan te trekken 
(Daan zelf is bij de LAFV komen kijken na het zien van de expositie). 

Concreet stelt hij voor om iedere eerste clubavond van de oneven maand 12 nieuwe werken van 
één van onze werkgroepen te verzamelen en op te hangen in die week, samen met een A4-tje 
met wat informatie wat LAFV doet en wat de betreffende werkgroep doet. Lijsten zijn 
beschikbaar op de UB. Daan wil zelf de logistiek van verzamelen en wisselen verzorgen. 

Het idee is door de werkgroepcoordinatoren enthousiast ontvangen. In overleg met hen zal een 
rooster worden gemaakt. Het spits wordt afgebeten door de Werkgroep Stedelijke Verkenning.  

Dank Daan!

Online fotoalbum via JALBUM

Onlangs bleek dat niet iedereen het programma jAlbum kent. Hierbij wat informatie. 
Jalbum werd in 2002 ontworpen door de Zweedse programmeur David Ekholm. Het is een 
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programma waarmee online foto-albums in elkaar kunnen worden gezet. De albums zijn via een 
link voor anderen in te zien. De software is in Java-script (computertaal) ontwikkeld en voor een 
groot aantal besturingssystemen te gebruiken. 

Als LAFV zijn wij geabonneerd op het programma jAlbum. In die standaard-licentie wordt alle 
reclame verwijderd en hebben we zo nodig toegang tot ondersteuning met een hogere prioriteit. 
We hebben deze licentie een paar jaar geleden genomen, toen we in opdracht van de 
Cultuurmakelaar allerlei culturele evenementen in de stad vastlegden. We gebruiken jAlbum om 
fotoseries te presenteren aan de organisatie van het evenement, zodat zij erin kunnen bladeren 
en eventueel een keuze kunnen maken.  

Het is een gebruikersvriendelijk programma en de werkgroep Documentaire heeft er inmiddels 
al wat ervaring mee. Simon Duindam heeft het op zich genomen het gebruik te gaan 
coordineren. Hij weet er veel van en zal opkomende vragen vast kunnen beantwoorden. We 
zoeken nog naar een betere mogelijkheid bekendheid te geven aan de website, zodat meer 
mensen naar onze foto's kijken.

Kijk eens op http://lafv-cultuur.jalbum.net/.
Er zijn al series te zien van 

• 2013 – Jamsession Harp in de Branderij
• 2013 – 200 jaar Groenesteeg
• Diverse series uit 2011 en 2012

(Met dank aan Jannie de Groot)

Fotowedstrijd BplusC: ‘Ondertussen ergens anders’

Uw mooiste reisherinnering in het Magazine van BplusC? 
Graag maak ik u attent op een fotowedstrijd van de Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en 
Cultuur Leiden. Deze wedstrijd organiseren wij in het kader van de Boekenweek, die dit 
jaar reizen als thema heeft.

Stuur een sprekende, verrassende, originele reisfoto naar fotowedstrijd@bplusc.nl. 
BplusC plaatst de inzendingen op Tumblr, waar bezoekers hun favoriete foto kunnen belonen 
met een hartje. De meest ‘geliefde’ foto krijgt een plaatsje op de website van BplusC en in het 
volgende BplusC Magazine. Volg de inzendingen op //bplusc-bibliotheek.tumblr.com/ 
U kunt uw digitale foto (niet groter dan 1 mb!) opsturen tussen 1 en 16 maart. Vermeld uw 
naam en eventueel een titel.
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Tentoonstellingen van de LAFV / leden:

Dit overzicht staat ook op de website. 
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com)

• Expositie Werkgroep Abstract  
T/m 19 maart, Breestraat 122 (Pop-up store van 
GroenLinks). Ma- t/m za-middag van 14-17 uur.
Bij activiteiten zijn er soms extra openingstijden. 

• Fotoproject De Kooi   (Werkgroep Documentaire 
Fotografie)
Het Gebouw (Spoorkamer), Arubapad 2.
7 mrt – 7 apr: Marecollege – Gebouw, verhuizing en opening

• Extra tentoonstellingen rondom de gemeenteverkiezingen van 19 maart:
Buurtcentrum De Kooi (Driftstraat) en de entreehal van Het Gebouw (maart en april).

• Expositie Werkgroep Stedelijke Verkenning
Begin maart – begin mei, Universiteitsbibliotheek, kantine (Witte Singel 27).
Vanaf maart 2014 iedere 2 maanden een andere werkgroep. Coordinatie: Daan Blitz

• Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael   (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Vanaf 9 feb, Begraafplaats Groenesteeg (Aula), Groenesteeg 126 (Openingstijden).
Permanente expositie van 10 beelden. De volledige serie staat op Jalbum.

• 1922 en NU – Deel 3 (Werkgroep Documentaire Fotografie)
t/m 25 apr, Radius Merenwijk (Rosmolen 28).

• I.v.m. de verbouwing tijdelijk geen exposities bij de V&D.

• Jouw tentoonstelling ook in dit overzicht? Mail Cynthia. 

Werkgroep Documentaire Fotografie 
De werkgroep Documentaire Fotografie voert gezamenlijk fotoprojecten uit, die meestal iets 
met Leiden te maken hebben. De onderwerpen worden ons vaak aangereikt, maar je kunt ook 
zelf een voorstel doen. We proberen de werkelijkheid vast te leggen, soms in aparte foto's, maar 
vaak in series en als beeldverhaal. Dat proberen we op een zo mooi mogelijke manier te doen 
(standpunt, compositie, licht, techniek etc.). De Documentairegroep telt meer dan 20 leden, 
ieder met hun eigen interesses en sterke en zwakke punten. We proberen elkaar te inspireren en 
van elkaar te leren. Bij sommige projecten zijn ook andere fotografen van de LAFV betrokken.

Veel projecten monden uit in een tentoonstelling. De trap naar La Place in de V&D is onze vaste 
expositieplek. Daarnaast hebben we diverse andere locaties (zie Tentoonstellingen LAFV). Het 
selecteren en samenstellen doen we in wisselende groepjes van 3. De afdrukken voor een 
tentoonstelling laten we zelf op eigen kosten maken.

Plannen voor 2014 en lopende projecten:

• I.v.m. de verbouwing tijdelijk geen exposities bij de V&D.
• Project De Kooi. Komende series: bekende 'Kooikers", winkels, raamkozijnen en 

bewoners. Het Kooipark en Kooiplein worden opnieuw ingericht. Er gaan huizen gesloopt 
worden. Expositie in Het Gebouw (zie Tentoonstellingen LAFV). Daarnaast wordt ook nog 
gedacht aan een grotere tentoonstelling van dit onderwerp.
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• De serie 1922 en Nu wordt in 2014 waarschijnlijk geëxposeerd in Zorgcentrum 
Groenhoven (30 lijsten verdeeld over meerdere verdiepingen).

• Er komt waarschijnlijk een grote expositie in het Leidse Volkshuis. 
• Nieuwe ideeën: Winkelende mensen, de verkiezingen (voorbereiding en ook al tijdens de 

verkiezingen te exposeren), Leidse bruggen, nachtfoto’s, kleine winkels, musea, de 
komende verbouwing van de Lakenhal, het stationsgebied, historische highlights, religie.

Als je mee wilt doen met de werkgroep, kun je contact opnemen met Jannie de Groot.

Werkgroep Abstract

Elke eerste zondagmiddag/avond van de maand spreken we af en met behulp van een opdracht 
gaan we aan de slag. Alle technieken die je kent, kun je toepassen, bv. filters, beeldbewerking, 
scherptedieptes, objectief bewegen of fotografeer met je mobiel of analoge camera.

Het doel van de werkgroep is:
• Anders en beter leren kijken.
• Experimenteren om los te komen van je vaste fotografische gewoonten.
• En natuurlijk elkaar ontmoeten en technieken uitwisselen.

De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep waar foto’s worden gedeeld en de fotomiddagen 
op worden aangekondigd. Je hoeft je niet aan te melden of lid te worden. Iedereen is welkom, 
ook als je maar één keer mee wil doen. Met vragen kun je terecht bij Jolien Schroot.

Zo 2 mrt, 14 uur Abstracte lente 
Locatie: Hortus Botanicus. Museumkaart mee! Statief en macrolens als je die 
hebt. Een vel wit of zwart papier kan helpen om onderwerpen te isoleren. 

Zo 6 apr, 20 uur Spooky abstract (avondfotografie)
Locatie: Koetshuis De Burcht 

Ma 5 mei, 14 uur Vrijheid of onvrijheid 
Locatie: Nog te bepalen.

Werkgroep Portret

We fotograferen in zalen van Stichting Radius (Kopermolen, Leiden) en buiten. Binnen werken 
we met studioflitsers van de LAFV en enkele leden zodat we vaak met 3 à 4 studio sets kunnen 
werken. We fotograferen meestal met 2 fotografen op één set en leren van elkaar. 

Wil je een keer meekijken, experimenteren met flitsers of lid worden van de werkgroep laat het 
me weten. Nico Groen, coördinator Portretgroep.

Agenda:
Bij shoots is de zaal vanaf ca. 19 uur open.

Di 11 mrt Fotoshoot Radius
Ma 7 apr Presentatie Werkgroep Portret
Zo 13 apr Buitenshoot molen/kasteel
Di 22 apr Fotobespreking bij Nico
Zo 18 mei Buitenshoot de Burcht Leiden
Di 17 jun Afsluiting seizoen
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Werkgroep Stedelijke Verkenning

Programma 2014:
Vertrek over het algemeen 9:30 uur vanaf Lammenschans (parkeerplaats)

Zo 16 mrt A'dam Zuid-as, eind van de middag.
Zo 13 apr Hoofddorp
Zo 18 mei Rotterdam, wandelpad bij Hofplein station
Zo 15 jun A'dam Eye en Java-eiland
Za 12 jul Leiden by night

Werkgroep Natuur & Landschap

Jaarprogramma 1e helft 2014

Jan/feb/mrt Ad Hoc planning en oproep mogelijk bij winterse omstandigheden
Sneeuw, ijs, kruiend ijs, natuur, alles is mogelijk! 

Di 8 apr Fotobespreekavond
Za 12 apr Amsterdamse Waterleidingduinen 

Herten, vossen, vogels, duinlandschappen 
Za 10 mei Bollenvelden (omgeving Noordwijk)
Za 24 mei Groen in de stad

Wandeling met stadsbioloog Frits in en rond Leiden 
27-29 jun Ons foto weekend. Zet de datum alvast in je agenda! Wordt nog uitgewerkt. 

Fotoestafette

Zie het onderstaande schema. 

Deadline Doorsturen aan CC aan Wim van Oordt
Voorwerp 1
Bojana Jokonovic 1-4-2014 wimmes1970@hotmail.com

Voorwerp 2  
Sandra de Vet 1-4-2014
Sophie Lampe 15-5-2014 sophielampe@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com

Omhoog  
Jannie de Groot 15-3-2014
Wout vd Slikke 15-4-2014 slikkew@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com
Miranda Kaltner 15-5-2014 mirandakaltner@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com

Eet smakelijk  
Koert Meijer 1-4-2014 wimmes1970@hotmail.com

Vrij  
André den Hollander 15-3-2014
Cynthia vd Brugge 15-4-2014 cvdbrugge@gmail.com wimmes1970@hotmail.com
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Evenementen en inspiratie

Bronnen: PhotoQ, Fotografie.nl, Fotoexpositie.nl en de sites van de fotomusea. 

 

Gouden jaren. Rob Hornstra's Rusland
T/m 9 mrt 2014, Huis Marseille, Amsterdam 
Een overzicht van het werk dat Hornstra de afgelopen tien jaar in 
Rusland maakte, waaronder dat voor de afgeblazen Sotsji-expositie. 
Hornstra werkt het liefst aan langlopende projecten waarin hij 
verhalen wil vertellen en vooroordelen wil ontkrachten. Maar Sotsji 
is slechts één van zijn Rusland projecten. In de documentaire traditie 
maar met een volstrekt eigen stijl, worden zijn foto’s gekenmerkt 
door een narratief en schilderachtig karakter. Een haat-
liefdeverhouding met een kleurrijk land met bijzondere bewoners. 

Fred Rohde:   Vergankelijkheid  
1 feb t/m 15 maart 2014, Wevershuis, Leiden 
Het werk van de Leidse fotograaf Fred Rohde is deels documentair 
en deels experimenteel. Te zien zijn o.a. zwart-wit foto's gemaakt 
met de Lomo-camera in het Hongaarse dorp Tallya. In de series 
'Photochemical Happenings' werken fotochemicaliën in op het 
fotopapier wat het effect geeft van zeer oude, door de tand des tijd 
aangetaste, foto's. Naast de fotoseries zijn er diverse prachtige 
installaties. Door de foto's af te drukken op grote transparanten en 
deze tegen de ramen te bevestigen met tegenlicht krijgen Fred 
Rohde's foto's een andere dimensie. 

Professional Imaging 2014
29 t/m 31 maart 2014, De Loods, Nijkerk
De grootste beurs op gebied van fotografie in Nederland is de 
Professional Imaging. In 2014 verhuist deze beurs naar De Loods in 
Nijkerk, een grotere locatie. Grote introducties zijn er meestal niet 
op deze beurs die een nationaal karakter heeft, wel is het een goede 
kans om al het nieuws wat eerder is aangekondigd eens te proberen. 

    

 

William Klein overzichtstentoonstelling
T/m 12 maart 2014, Foam, Amsterdam 
William Klein (1928) is van grote invloed geweest op de fotografie 
van de 2e helft van de 20e eeuw. Er is o.a. aandacht voor zijn New 
Yorkse werk uit de jaren '50. Met zijn opdrachten voor Vogue was hij 
een groot vernieuwer van de modefotografie. Naast zijn vroege 
experimenten met abstracte fotografie zijn ook de beschilderde 
contactafdrukken van de laatste decennia te zien. Ook wordt een 
selectie getoond van zijn speelfilms en documentaires.
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Zilveren Camera 
T/m 6 april 2014, Fotomuseum Den Haag 
De Zilveren Camera 2013, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten 
in Nederland, is toegekend aan Ilvy Njiokiktjien (1984). Haar foto van 
het laatste eerbetoon aan Nelson Mandela is ingezonden in de 
categorie Buitenland en werd uit ruim 10.000 inzendingen verkozen 
tot de beste persfoto van 2013. Njiokiktjien is de eerste vrouw die 
sinds de oprichting van de wedstrijd in 1949 de Zilveren Camera 
wint. 
Daarnaast: 

 Robin de Puy (1986) winnaar Nationale Portretprijs 2013
 Rob Hornstra (1975) en Arnold van Bruggen (1979) winnen 

Canonprijs 2013
De winnende foto’s zijn samen met de andere genomineerde foto’s 
tot en met 6 april 2014 te zien in het Fotomuseum Den Haag en reist 
daarna door naar onder meer Assen en Naarden. 

 

 

 

Ruud van Empel – Fotowerken
T/m 8 juni 2014, Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 
Na een succesvolle, wereldwijde tournee is het werk van Ruud van 
Empel nu voor het eerst te zien in een expositie in Brabant.  
Ruud van Empel (Breda, 1958) maakt opzienbarende digitale 
fotocollages middels een zelf ontwikkelde techniek. We zien mensen 
– vaak kinderen – en landschappen in een sfeer van onschuld en 
kwetsbaarheid. Ook schoonheid en identiteit zijn belangrijke thema’s 
in zijn werk.
De werken van Van Empel lijken foto’s, maar als je goed kijkt voel je 
dat er meer aan de hand is. Het zijn door hemzelf geconstrueerde 
wonderlijke werelden, opgebouwd uit honderden losse onderdelen. 
Eerst maakt Van Empel potloodschetsen van de scène die hij voor 
ogen heeft, daarna fotografeert hij modellen in zijn atelier. Met al 
het materiaal ontwerpt hij vervolgens achter de computer, met de 
grootste zorgvuldigheid, geheel nieuwe voorstellingen. Details van 
de oorspronkelijke modellen zien we alleen versnipperd terug.

 

 

Jeff Wall – Tableaux Pictures Photographs 1996-2013
T/m 3 aug 2014, Stedelijk Museum Amsterdam
De Canadese fotograaf Jeff Wall (Vancouver, 1946) is een van de 
meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. De expositie 
concentreert zich op Walls werk vanaf 1996, met zowel recent 
kleurenwerk als zwart-wit foto’s.  
Sinds de jaren ‘80 wordt Jeff Wall geprezen om zijn werk in de vorm 
van monumentale lichtbakken: ingelijste kleurendia’s die van 
achteren worden aangelicht door tl-buizen. 
Thema’s in zijn werk zijn de relatie tussen mannen en vrouwen, de 
grenzen tussen stad en natuur, sociale kwesties zoals geweld en 
culturele miscommunicatie, nachtmerrieachtige of verleidelijke 
fantasieën en persoonlijke herinneringen. Het werk van Wall draait 
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om situaties die hij heeft meegemaakt of heeft gezien; dit soort 
scènes vormt de basis van zijn fotografische reconstructies. In de 
foto’s zit een typische spanning die voortkomt uit een combinatie 
van extreem realisme en soms zeer complexe kunstgrepen. 

 

 

Vivianne Sassen – Umbra
8 mrt – 1 juni 2014, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
Sassen is nationaal en internationaal een van de meest 
toonaangevende fotografen van dit moment. Speciaal voor het 
museum maakt zij een serie nieuwe werken, waarin het voor haar 
kenmerkende spel met schaduw centraal staat. UMBRA (Latijn voor 
schaduw) wordt gepresenteerd als één grote ruimtelijke installatie.
Sassen is mode- én autonoom fotograaf en bekend geworden met 
verleidelijke kleurenfoto’s waarin vorm en inhoud op de rand van 
abstractie balanceren. Uitbundige kleuren spelen daarin een even 
grote rol als diepe schaduwen, die in haar foto’s aan bestaande 
vormen soms raadselachtige contouren geven. De menselijke figuur, 
het lichaam en de pose zijn belangrijke klassiek-artistieke thema’s in 
haar werk. Haar spel met realisme en abstractie, dat onze blik 
verwart en betekenissen open laat, is echter zeer eigentijds. Sassen 
laat ons nadenken over het realistische karakter van de fotografie, 
dat bij haar zowel spectaculaire als poëtische kanten heeft.  
UMBRA toont het vrije werk van Sassen in een caleidoscopische 
tentoonstelling waarin de schaduw veelal een metafoor is voor de 
menselijke psyche. Angsten en verlangens, maar ook fantasie en 
illusie, intrigeren en prikkelen de beschouwer. De ervaring wordt 
versterkt door het creëren van lichtdonker contrasten in de ruimte, 
zoals Sassen dat ook in haar foto’s doet. Daarbij maakt zij gebruik 
van onder meer videoprojecties en spiegels. Haar spel met realisme 
en abstractie in de fotografie heeft zowel spectaculaire als poëtische 
kanten. Het Nederlands Fotomuseum wil met UMBRA nadrukkelijk 
ruimte geven aan het artistiek experiment binnen de fotografie en 
nieuwe invalshoeken creëren in het nadenken over de 
verschuivende grenzen van het documentaire beeld. 

 

Photokina 2014
16 t/m 21 september 2014, Keulen, Duitsland 
Deze tweejaarlijkse beurs staat garant voor spektakel op gebied van 
techniek. In aanloop naar en tijdens de beurs verwachten we diverse 
grote aankondigingen. Het is hét moment van 2014 voor de 
fabrikanten om zich in de schijnwerpers te zetten.
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http://www.photokina.com/
http://nederlandsfotomuseum.nl/nl/tentoonstellingen/verwacht/evenement/147-viviane-sassen-umbra

