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LAFV NIEUWSBRIEF – Mei 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 5 mei Geen clubavond
Ma 12 mei  Tafeltjesavond (fotobespreking in een kleine groepjes)
Ma 19 mei  Vrij werk
Ma 26 mei  Presentatie Werkgroep Natuur 
 

Mededelingen van het bestuur

• Er is een nieuwe clubruimte gevonden in de 'fietsenstalling' van de Meelfabriek (direct 
rechts van de poort), waar o.a. ook het RAP en het Stadslab een nieuw domicilie hebben 
gevonden. Zie ook de mail van 10 april. Op de clubavond van 12 mei is er een (2e) 
gelegenheid om vragen te stellen. Daarna willen we definitief zaken gaan vastleggen.  
Als je niet rderaanwezig kunt zijn en vragen hebt dan kan je bij Cor de Feber terecht: 
c.defeber@ziggo.nl 

• Beleidsprogramma voor dit bestuursjaar is bijna allemaal 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.

• De FIAP nieuwsbrief staat voortaan op de website van de Fotobond en wordt niet meer 
aan de Secretaris als losse pdf. Je kunt wel zelf een digitaal abonnement nemen. 
Zie http://fotobond.nl/fiap-nieuwsbrief/.

• Afzeggingen van leden: Erik Flikkenschild en Hans Wegkamp. 

Deelname Clubtentoonstelling 2014 - Herinnering!

Maandag 14 april hebben Hans en Jolien 2 voorbeelden laten zien voor onze mobiele 
clubtentoonstelling. Voor de verdere organisatie hebben we jullie nodig. Hieronder staan 
inventarisatievragen. Wil je de antwoorden mailen naar Boudewijn b.swanenburg@xs4all.nl. 

• Ik doe wel/niet mee met de mobiele tentoonstelling op za 25 en zo 26 oktober ’s 
middags. 
Als je niet meedoet dit wel graag melden. De rest van de vragen hoef je niet in te vullen.
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• De basis van de mobiele tentoonstelling zijn 
de bakfietsen. Andere dragers vinden we 
heel leuk. Heb je zelf een idee, laat het ons 
weten. Weet je nu al dat je met een rollator, 
sandwichbord oid meedoet? Vertel het ons!

• Wil je wel/niet meelopen met de mobiele 
tentoonstelling? Hoe meer mensen 
meelopen, hoe leuker. Maar als je slecht ter 
been bent of op vakantie bent kan je foto 
toch meedoen. Ook als je niet meeloopt. 
Onderweg hebben we ‘stopplekken’. Om 
even uit te rusten, iets te consumeren en mensen rustig de tijd te geven om te praten, 
kijken, enzovoort.

• Denk na over met welke max. 2 foto’s je mee wilt doen. Alles mag, er is geen selectie. Bij 
twijfel over je keuze: Vraag aan elkaar en aan de ttcie advies. Neem bijvoorbeeld je foto 
mee naar een clubavond. Voor ons is het heel prettig als je de 1 of 2 foto’s in kleine 
resolutie alvast mailt.

• We hebben sponsors gevonden. Hoe en wat over de kosten weten we nog niet in detail. 
Het hangt oa af van jullie reacties. Vandaar dus dat we het zeer op prijs stellen als je 
alvast reageert met antwoorden op bovenstaande vragen.

Fotoweek Kijk mijn Geluk!

Er is contact geweest met de organisatie van de Leidse  Geluksroute, die het laatste weekend 
van de Fotoweek plaatsvindt( 20-21 september). Dit is een evenement waarbij op allerlei 
plekkenin de stad grote en kleine activiteiten plaatsvinden die een mens gelukkig kunnen maken. 
Het idee is dat de LAFV met haar Fotoweek-activiteiten in dat weekend aansluit bij de 
Geluksroute.  We komen dan in hun programma-overzicht en kunnen extra publiek genereren.  
We plannen de volgende activiteiten: 

• Fotowedstrijd voor de Leidse bevolking met als thema 'Geluk'. PR moet al komende 
maand starten zodat het publiek  er in de zomer mee aan de slag kan. Jury is in wording. 

• Daaraan gekoppeld een tentoonstelling van winnaars en andere inzendingen. 

• Workshops en een fotomarathon (worden nog uitgewerkt)

• Er wordt onderzocht of we kunnen samenwerken met de nieuwe Fotograaf des 
Vaderlands, Leidenaar Koen Hauser (zie hierna).

Als locatie voor de activiteiten hebben we waarschijnlijk de portierswoning van het voormalige 
Museum voor Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg. 
Er is de komende maanden heel veel te doen om dit tot een succes te maken. De werkgroep, 
bestaande uit 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.
De Geluksroute zelf zoekt nog fotografen die op 20-21 sept de diverse activiteiten in de hele stad 
willen  vastleggen. Hiervoor kun je je aanmelden bij Cynthia (cvdbrugge@gmail.com). 
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Leidenaar Koen Hauser benoemd tot Fotograaf des Vaderlands 2014

Fotoweek heeft Koen Hauser tot 2e Fotograaf des Vaderlands 
benoemd, als opvolger van Ilvy Njiokiktjien. In Hauser ziet 
Stichting Fotoweek een fotograaf die als geen ander autonoom 
werk en commerciële fotografie met elkaar weet te 
combineren. Door zijn onderzoekende houding maakt hij 
mensen bewust van de betekenis van fotografie in hun leven.

Hauser: een voorbeeld voor de fotografie
Koen Hauser (Rijswijk, 1972) is een in Leiden gevestigde 
fotograaf. Hauser werkt zowel als beeldend kunstenaar als in 
opdracht voor o.a. modemerken, dagbladen en tijdschriften. In 
zijn werk schuwt hij niet om moderne technieken te gebruiken 
en zo de werkelijkheid naar zijn hand te zetten.
In Leiden is hij momenteel ook in het straatbeeld te zien op het 
campagnebeeld van de tentoonstelling Amazing Models in 
Museum Boerhaave met Georgina Verbaan.

Foto’s van geluksmomenten
In opdracht van Fotoweek maakt Hauser een fotoserie in het thema Kijk! Mijn Geluk. Hij kiest 
ervoor om foto’s van geluksmomenten te bewerken tot glamourfoto’s. “Geluk is één van de 
moeilijkste dingen om in beeld te vatten”, aldus Hauser. Daarom wil hij de kracht en 
authenticiteit van spontane foto’s van geluksmomenten als uitgangspunt nemen. Hij haalt de 
personen op de foto uit hun context en maakt ze mooi met technieken zoals we dat van reclame 
en glossy’s gewend zijn. Zowel de oorspronkelijke foto als de bewerkte foto worden naast elkaar 
getoond. De kijker kan zo beide foto’s met elkaar vergelijken en er zelf een oordeel over vormen.
Hauser wil het publiek bij zijn serie betrekken en roept op om foto’s van geluksmomenten in te 
sturen ter bewerking. U kunt de foto's sturen naar kijkmijngeluk@defotoweek.nl. 
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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 Portret
Medio mei – begin juli, 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.

• 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.

• Ambachten (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Radius Merenwijk (Rosmolen 28).
Huisartsenpost Professorenwijk (tot medio juli)

Fotoestafette

Zie het onderstaande schema. 

Deadline Doorsturen aan CC aan Wim van Oordt
Voorwerp 2  
Sophie Lampe 15-5-2014 wimmes1970@hotmail.com

Omhoog  
Miranda Kaltner 15-5-2014 wimmes1970@hotmail.com

Werkgroep Documentaire Fotografie 

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

Plannen voor 2014 en lopende projecten:

• De Kooiwijk - Gestart in maart 2013 - langlopend project.
Er doen 15 fotografen mee. Planning: Ton van der Valk , Bram van der Berg en Jannie de 
Groot. We verzamelen de mooiste afbeeldingen mbv Dropbox. In Het Gebouw is vaste 
expo-ruimte voor 2 x 5 foto's over ons project. Wissel is daar elke maand. De LAFV heeft 
hiervoor geld beschikbaar gesteld. Er zijn extra exposities in het buurtcentrum en Het 
Gebouw in De Kooi. Zie http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Fotoproject-de-Kooi.html en 
http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Leidse-Amateur-Fotografen-leggen-renovatie-
Kooipark-vast.html
Mogelijke onderwerpen komende tijd: Bekende "Kooikers"; winkeltjes; hobbies; sloop en 
verhuizing. Het Kooipark en Kooiplein worden opnieuw ingericht. Sloop en verhuizing 
nabij de Naald.

• V&D – Vervangen van de roltrappen
6 fotografen hebben foto's gemaakt. Er is een serie samengesteld voor expositie bij V&D 
en een grotere serie voor een jAlbum.
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• Hernieuwd project Breestraat
In overleg met de organisatie" Breestraat 2022. Henk stuurt info aan de fotografen die 
meedoen. Contactpersoon: Henk Aschman. 

• Open Dagen BplusC 
Podiumdag 23 mei 2014, Open dag 24 mei. Initiatiefnemer Bram. Mooiste beelden in 
dropbox. Gebruik op Website van BplusC en in magazine. Opgeven bij Bram. Met BplusC 
is overleg gevoerd over exposeren en gebruik van de beelden (Bram en Jannie)

• Gemeenteraadsverkiezingen
Initiatiefnemer Ben Tangena. Er zijn beelden verzameld in Dropboxfolder. We horen hier 
nog van. In de stemlocaties was expositie niet toegestaan.

• Bruggen in Leiden 
Er was gezellige gezamenlijke fotografieafspraak 29 maart. Bojana Jokanovic heeft eerste 
selectie gemaakt uit de vele beelden in Dropbox. Samenstellen van de serie volgt nog.

• Nachtfotografie in Leiden
Samenwerking met Urban. Initiatiefnemer Daan Blitz. Onderwerp nog in voorbereiding.

• Andere Ideeën voor docu-onderwerpen
Winkelende mensen, kleine winkels, musea, de komende verbouwing van de Lakenhal, 
het stationsgebied, historische highlights, religie. Historische haven; Leiden en toerisme; 
Sport in Leiden; Gemeentereiniging. 

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 4 mei, 14 uur Vrijheid of onvrijheid 
Locatie: Starbucks

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.

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 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/ 
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.

Jaarprogramma 1e helft 2014

Ma 12 mei Bespreekavond werkgroep N&L op de algemene tafeltjesavond.
Za 10 mei Bollenvelden (omgeving Noordwijk)
Za 24 mei Botanische tuinen en vlindertuin Hortus Universiteit Utrecht (Uithof)
Ma 26 mei Presentatie WG Natuur en Landschap aan de club 
27-29 jun Fotoweekend Biotopwildpark Anholter Schweiz (net over de grens) en Hoge Veluwe 
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Evenementen en inspiratie

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

 

 

 

Foto Festival Epe 2014
17 mei, 9.30 – 17.00 uur, Kasteel Cannenburch, Vaassen (bij Epe)
Stapfoto organiseert op 17 mei voor de 3e keer het succesvolle 
Fotofestival Epe. Het programma biedt veel nieuwe workshops!
Een greep uit het aanbod: portret-, straat-, bruids-, sport-, product-, 
kinder-, landschaps- en flitsfotografie. De creatievelingen kunnen 
zich uitleven in workshops over het fotograferen met de iPhone, 
lightpainting, high speed fotografie, het maken van bolpanorama’s, 
het werken met drones of met de lensbaby. Ook onderwerpen als 
beautyretouche, het bespreken van foto’s en over hoe je als 
fotograaf een winstgevend bedrijf opzet komen aan de orde.
Ook op het festivalterrein is steeds wat te doen. Je komt modellen 
gekleed in Jane Austin stijl tegen, en er spelen muzikanten die zich 
graag laten fotograferen. Er treedt een dansgroep op, er is een 
vuurspuwer en de cateraar verzorgt Live Cooking in het lunchcafé! 
Genoeg te doen en te beleven dus voor iedere fotografieliefhebber. 
Voor de beginnende of gevorderde vrijetijdsfotograaf èn voor de 
professional.

 
  

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. 

    

 

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 
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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
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. 

    

                  

 

‘De geest geportretteerd’ – Fotografie van Koos Breukel
T/m 7 september 2014, Museum Het Dolhuys, Haarlem 
In een serie van ruim 30 werken heeft Breukel de laatste bewoners 
van de Valeriuskliniek in Amsterdam gefotografeerd. Het gaat om 
portretten van psychiatrische patiënten, behandelaars en 
bestuursleden. Breukel geeft een eigen gezicht aan de laatste 
bewoners van de kliniek. Na meer dan 103 jaar is de kliniek gesloten 
en zijn de bewoners eind vorig jaar verhuisd naar een nieuw pand 
van GGZ inGeest in Amsterdam. De kliniek had een aantal bekende 
namen onder haar dak. Onder anderen de dichters Jan Arends, 
Gerrit Achterberg en Adriaan Roland Holst waren er opgenomen, en 
kunstvervalser Han van Meegeren, ‘The man who tricked Göring’, 
overleed er. Breukel raakte gefascineerd door wat zich achter de 
muren van dit gesloten bolwerk afspeelde en geeft met zijn 
portretten een interessant beeld van een verborgen wereld. Met 
zijn camera weet hij de ziel van de bewoners te vangen. De 
portretten zijn zo weergegeven dat onzichtbaar blijft wie patiënt is 
of medewerker. De werken nodigen wel uit tot gissen, en soms 
vergissen, waardoor de bezoeker wordt geconfronteerd met zijn 
eigen vooroordelen. Breukel is in staat de intense eigenheid van elk 
individu haarscherp vast te leggen; de bezoeker komt direct in 
contact met de kracht en de schoonheid van de geportretteerde. Hij 
fotografeert niet de patiënt, maar een waardig individu. 
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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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