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LAFV NIEUWSBRIEF – April 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 7 apr Presentatie Werkgroep Portret 
Ma 8 apr  Gelegenheid voor bespreekavond werkgroepen (3 zalen beschikbaar) 
Ma 14 apr Mentoraat Diana Bokje (uitsluitend voor deelnemers hieraan) 
Ma 21 apr  Geen clubavond (Pasen) 
Ma 28 apr  Bespreking uitslag Bondsfotowedstrijd bij de LAFV (voor heel Afdeling 11)
 

Mededelingen van het bestuur

• De speciale commissie bestaande uit Theo Meijer, Cor de Feber en Hans Gillis heeft haar 
opdracht voltooid en komt begin april met het voorstel voor een nieuwe club ruimte.

• Veel culturele instellingen zijn enthousiast over de mobiele tentoonstelling tijdens het 
winkel weekend op 25 en 26 oktober 2014. Binnenkort komt de tentoonstellings Cie met 
meer informatie. We komen naar de mensen.

• Beleids programma voor dit bestuursjaar is bijna alemaal gerealiseerd. Graag nodigen we 
jullie uit om input te leveren voor de club om nog meer zaken te regelen. Het bestuur is 
er voor jullie en faciliteert graag.

• Sandra de Vet is de nieuwe voortrekker van de bibliotheekcommissie. 

• Nieuwe leden: Miranda Schenkel, Eshter Toet, Joke Honsbeek, Silvia ten Bosch
Graag een foto sturen voor het smoelenboek (cvdbrugge@gmail.com). 

Overlijdensbericht Pinny Baruch (1942-2014)

Beste Lafv ers,
We kregen dinsdag ochtend het bericht dat Pinny 
maandag avond is ingeslapen. Namens de LAFV 
hebben we de familie gecondoleerd. De crematie zal 
plaatsvinden op 1 april om 16.00 uur Rhijnhof Leiden.
We zullen een gepassioneerd fotografe, LAFV lid en 
levenslustige vriendin missen.
Namens de LAFV, Hans Gillis en Pauline Seijffert

Pinny en haar winnende Foto van het Jaar 2012. 
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Clubtentoonstelling 2014

Noteer het weekend van 25 en 26 oktober vast in je agenda. Het centrum van Leiden staat dan 
in het teken van de film en fotografie.
Onze club presenteert haar werk in een mobiele tentoonstelling. De collage op de foto laat 
mogelijkheden zien hoe we ons werk aan de bezoekers van de binnenstad laten zien. De ttcie 
werkt binnenkort de ideeen verder er uit. Er is al sponsoring gevonden. Voor zover wij weten is 
dit de eerste keer dat een tentoostelling op deze manier getoond wordt. 

 (Met dank aan Jolien Schroot)

Fotoweek Kijk mijn Geluk!

De voorbereidingen voor de Fotoweek 2014 (12 t/m 21 september) zijn in volle gang. Zoals we in 
de vorige Nieuwsbrief al meldden gaan we een fotowedstrijd voor de Leidse bevolking 
organiseren. Voor de jurering van de foto’s hebben we enkele professionele Leidse fotografen 
benaderd en hen ook gevraagd om de geselecteerde foto’s te bespreken. De foto’s worden 
geëxposeerd, waarschijnlijk in de voormalige portierswoning van Naturalis aan de Raamsteeg 
(zie bijgaande foto’s). We kunnen in principe ruim een maand over dit hele pand beschikken, 
zodat we er ook andere activiteiten kunnen houden, zoals workshops, een fotomarathon en 
etappeplaats voor de Leidse Geluksroute.
Er is de komende maanden heel veel te doen om dit tot een succes te maken. De werkgroep, 
bestaande uit Marcel Schikhof, Cynthia van de Brugge, Daan Blitz, Esther van de Laak en Ben 
Tangena, kan nog hulp gebruiken. Dus meld je aan bij benmonique@casema.nl als je het leuk 
vindt dit evenement mee te organiseren.

2

mailto:benmonique@casema.nl
http://geluksroute.nu/
http://www.defotoweek.nl/


   

Koert Meijer wint clubwedstrijd Straatfotografie

De LAFV-clubwedstrijd is op 17 maart gewonnen door Koert Meijer met zijn foto After Lunch 
Dip. Op 24 maart is er een wisselprijs uitgereikt uit hande van voorzitter Hans Gillis. De wedstrijd 
werd gejureerd door Joshua Brandenburg, assistent-conservator bij het Fotomuseum Den Haag. 
Gefeliciteerd Koert!
Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk Robert van Kralingen en Tjark van 
Heuvel. Het thema straatfotografie bleek veel mensen aan te spreken. Er waren 24 inzendingen 
met zowel recente als eerder gemaakte foto’s. 
http://lafv.wordpress.com/2014/03/23/clubwedstrijd-straatfotografie/ 

    
Koert Meijer Robert van Kralingen Tjark van Heuvel

Tentoonstellingen van de LAFV / leden:

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

• Expositie Werkgroep Stedelijke Verkenning
25 maart – medio mei, Universiteitsbibliotheek, kantine (Witte Singel 27).
Iedere 2 maanden een andere werkgroep. Coördinatie: Daan Blitz

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

• 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 29 apr, Radius Merenwijk (Rosmolen 28).
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Lezing straatfotograaf Theo Niekus in Alphen aan den Rijn 

 Op 7 april 2014 houdt straatfotograaf Theo Niekus een 
avondvullende presentatie in Alphen aan den Rijn op 
uitnodiging van Afdeling 11 en fotoclub Alphoto. Theo 
Niekus is één van de bekendere straatfotografen in 
Nederland, naast bijvoorbeeld Ed van der Elsken en 
Reinier Gerritsen (die eerder een Afdelingsavond 
verzorgde in Delft).
 
Theo Niekus’ werkgebied is vaak Amsterdam, maar hij 
fotografeert over de hele wereld. Vorig jaar had hij een 
expositie in Assen samen met Gerritsen. Zijn werkstijl is 
ad-hoc. Hij ziet een moment en maakt er een foto van. 
Compositie en achtergrond komen op de tweede plaats. 
Het gaat hem om het moment. Zonder echte achterliggende moraliteit. Hij zoekt niet naar 
armoede of obscene gebaren, het gaat hem om de alledaagse mens. Hij zoekt daar natuurlijk wel 
de bijzonder uitziende mensen uit, of situaties, of coïncidenties.
 
Meer lezen:
http://www.switchimage.org/Theo%20Niekus%20Interview.html.
http://www.derecensent.nl/pivot/entry.php?id=1022 
 
Aanvang 20.00 uur.
Maranathakerk (zalencentrum, zaal achteraan links)
Jongkindt Coninckstraat 2b, Alphen aan den Rijn
(Tegenover de Swaenswijkbrug in het verlengde van de Stationsstraat)

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  
Sophie Lampe 15-5-2014 sophielampe@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com

Omhoog  
Wout vd Slikke 15-4-2014
Miranda Kaltner 15-5-2014 mirandakaltner@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com

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

Vrij  
Cynthia vd Brugge 15-4-2014 cvdbrugge@gmail.com wimmes1970@hotmail.com
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Werkgroep Documentaire Fotografie 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/ 

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.

• 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

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/ 
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.

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 6 apr, 20 uur Spooky abstract (avondfotografie)
Locatie: Einstein 

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

Zo 8 juni, 14 uur Zwaartekracht
Voorschoten Sportpark Adegeest 

Zo 6 juli, 14 uur Glans
De Stadthouder, Nieuwe Rijn 13 

Zo 3 aug, 14 uur Twee(dehands)
De la Soul - Leiden Morsstraat 60 

Werkgroep Portret

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/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.
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Agenda:
Bij shoots is de zaal vanaf ca. 19 uur open.

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

Werkgroep Stedelijke Verkenning

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/ 
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.

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

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

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/ 

Jaarprogramma 1e helft 2014

Di 8 apr Fotobespreekavond
Za 12 apr, 9-15 uur Leidse natuur wandeling en vaartocht 

Al fotograferend lopen we door de stad en varen door de ommelanden. En 
dat onder de deskundige begeleiding van onze stadsbioloog Frits van der 
Sluis. Meer informatie, Cor de Feber (c.defeber@ziggo.nl)
Verzamelen 09.00 uur, Plantsoen (tegenover huisadres Plantsoen nr. 1).
Tips:
– Neem lenzen mee voor (stads)landschap, vogels, maar ook macro!
– Let op het weer. Eventueel regenkleding, maar in iedere geval veel 
laagjes. Het is in deze tijd van het jaar op het water vaak nog kouder dan je 
denkt.
– Neem voor de wandeling en in de boot voldoende te drinken mee. We zijn 
alles met elkaar zes uur onderweg.
– We lunchen aan boord van door je zelf meegenomen eten en drinken.

Za 10 mei Bollenvelden (omgeving Noordwijk)
Za 24 mei
27-29 jun Ons foto weekend. Zet de datum alvast in je agenda! Wordt nog uitgewerkt. 
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Evenementen en inspiratie

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

 

                 

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. 
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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 
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
T/m 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.
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. 

 

Icoonfoto’s en de hedendaagse beeldcultuur
T/m 31 augustus 2014, Persmuseum in Amsterdam 
‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’, zo luidt het gezegde. Voor 
veel foto’s gaat dat echter helemaal niet op. Het is vaak juist 
andersom: dikwijls schuilen extra betekenissen en bijzondere 
wetenswaardigheden achter het beeld dat we te zien krijgen. Die 
verborgen verhalen worden ontsluierd in de expositie in het 
Persmuseum. Het Persmuseum presenteert met de tentoonstelling 
Icoonfoto’s en de hedendaagse beeldcultuur een inspirerende reis 
langs foto’s en beelden die tot ons collectieve geheugen behoren.

 

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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