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LAFV NIEUWSBRIEF – September 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 1 sept Welkom! Hapje en drankje aanwezig. 1e consumptie op kosten van de club. 
Vakantiefoto's + presentatie foto-estafette vorig seizoen

Ma 8 sept  Bespreking binnengekomen foto's voor het foto-corso (clubtentoonstelling) 
Ma 15 sept  Algemene Ledenvergadering
Ma 22 sept Eigen werk
Ma 29 sept Fotobespreking uitgebreid. 

Foto's graag 1 week tevoren op beamerformaat (max. 1920*1080 pixels) opsturen 
aan Wim van Oordt.

Mededelingen

• Commissies
Het bestuur is tot nu toe op de hoogte gebracht van de volgende vacatures: 
– Tentoonstellingscommissie: Jolien treedt eind oktober terug uit deze commissie.
– Wedstrijdcommissie: Cynthia treedt hieruit terug. 
– Kascommissie: Boudewijn treedt hieruit terug.
Laat het even aan het bestuur weten als je wilt stoppen met commissiewerk zodat we op 
zoek kunnen naar vervanging.

• Het mentoraat zal gegeven worden door Jan Kok en worden gevolgd door: Jowan, Tjark, 
Sandra, Simon, Bojana, Jiska, Jos en Miranda.

• Lidmaatschap opgezegd: Piet v.d. Velde, Cor van Saarloos, Esther Toet.
Nieuw oud lid per het nieuwe seizoen: Claudia Schoonderwoerd den Bezemer.

Drukke zomer – Van de voorzitter

Voor de meeste van jullie zal de vakantie achter de rug zijn. Tijdens de vakantie periode is het 
achter de schermen van het LAFV druk geweest. 
Cor heeft de verhuizing naar de Meelfabriek gecoördineerd en alles is door een grote groep 
leden verhuist. De barcommissie heeft alles op poten gezet onder leiding van Daan en Andor. De 
beamer is geïnstalleerd en de extra verduistering is gereed. De documentaire groep treft de 
voorbereidingen voor een prachtige tentoonstelling in het Volkshuis. Het Kooi-project wordt 
afgerond; tentoonstelling en een speciaal boekje over de Kooi dat in een oplage van 4000 stukt 
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huis aan huis verspreid wordt. De Fotoweek heeft al meer dan 200 inzendingen en gaat prachtig 
worden. Het fotocorso op 25 en 26 oktober tijdens het Verrassende Winkelweekend heeft vorm 
gekregen. Het bestuur is druk bezig de programmering voor het nieuwe verenigingsjaar onder de 
loep te nemen met een werkgroep. Het beleidsplan dat we tijdens de algemene leden 
vergadering gaan presenteren krijgt vorm.
Kortom het was en is een drukke LAFV zomer.

Hans Gillis

Fotoweek Kijk mijn Geluk!

 De fotowedstrijd Geluk heeft 220 inzendingen uit het hele land gekregen! Daaronder 12 LAFV-
ers. Alle foto’s worden geëxposeerd dus dat worden volle muren. Deze week gaat de jury aan de 
slag. De opening en prijsuitreiking is op 14 september om 15:30 uur door Koen Hauser in ons 
tentoonstellingspand op de Raamsteeg 2a. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom! Verder 
organiseren we een Jurybespreking, Fotomarathon en 2 workshops (door Andor en Pauline).
De komende weken moet er nog een hoop gebeuren, waar we jullie 
hulp bij kunnen gebruiken! 

• Schoonmaken en andere klussen
• Spullen halen en ruimte inrichten 
• Suppoosten tijdens de openingstijden van de expositie 
• Fotoreportage maken van de opening (14/9)
• De Geluksroute zelf zoekt een fotograaf die een reportage 

kan maken van de activiteiten in heel Leiden (20-21/9). 
Meld je aan bij Ben of Cynthia. 

Fotocorso / Mobiele Clubtentoonstelling 26-27 oktober 2014

De aanmelding om mee te doen met je foto is gesloten.
Op 25 en 26 oktober, van 13.00 tot 16.30 uur, zullen onze foto’s de aandacht trekken van het 
winkelende publiek. Een lint van tien fietsen met aanhanger, muzikaal begeleid door Jong K&G, 
zal zich een weg banen door vele honderden belangstellenden. Een uniek evenement.

De bakfietsen die we gereserveerd hadden, bleken nog 
niet allemaal rijklaar te zijn. Het risico was te groot 
evenals onze schrik, maar we hebben een alternatief 
gevonden, waar we erg blij mee zijn: Deze stoere jongens!

Burgy en America sponsoren de muziek en de prints. We 
hebben subsidie aangevraagd en nu zijn we nog op zoek 
naar sponsors. Een advertentie (aan de onderzijde van 
het paneel) kost € 95,00 per kant en € 150,00 voor 2 
kanten. Weet je iemand of een bedrijf neem dan contact 
op met Jolien.

We zoeken nog fietschauffeurs en assistenten voor zaterdag- en zondagmiddag (ca. 12.00-
16.30). De mountainbikes hebben 21 versnellingen. De totale fietsafstand per middag is circa 15 
km met regelmatig tussenstops. Dus je hoeft geen afgetraind lijf te hebben. Het wordt een 
gezellig fotofeestje dat je niet wil missen dus geef je op bij Boudewijn.

Namens de ttcie, groet van Jolien
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Werkgroep “Fotobewerken” in oprichting

De zeggingskracht van een foto is de optelsom van de opname zelf en alles wat de fotograaf er 
tijdens de nabewerking aan heeft toegevoegd. Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan om 
binnen LAFV een werkgroep te starten met als thema “Fotobewerken”.

Waarom?
De insteek van de werkgroep is om elkaar verder te helpen met zowel het artistieke aspect van 
de fotobewerking als met het technische aspect. Zo iets als: wat wil je met je foto vooral laten 
zien en wat moet je doen aan de 'kale' opname om dat te bereiken? 
Samengevat is het doel van de werkgroep: 

Foto’s sterker leren maken door bewust gekozen nabewerking

Hoe?
We plannen om dit seizoen een keer of zes bij elkaar te komen in het nieuwe clubgebouw op 
woensdag avonden. Deelnemers kunnen onbewerkte originelen (RAW) insturen. Gezamenlijk, of 
in groepjes bespreken we wat je vanuit het origineel wil, of kan, bereiken. Daarbij is evident dat 
bijvoorbeeld een portret anders wordt benaderd dan een landschap. Dan selecteren we een 
aantal foto’s die vervolgens thuis door ieder voor zich kunnen worden bewerkt. De volgende 
werkgroep avond vergelijken we deze afzonderlijke resultaten. Iedereen gebruikt daarbij 
software naar keuze. Als we met elkaar wat ervaring hebben opgedaan zullen we de gekozen 
werkwijze evalueren en zonodig aanpassen. Tegen het eind van het seizoen presenteren we een 
selectie van de bereikte resultaten op een reguliere clubavond.

Middelen
We rekenen er op dat de club laptop tenminste uitgerust wordt met de actuele versies van 
Lightroom en Photoshop en dat er onder de deelnemers ook enkelen zullen zijn met een 
vergelijkbaar systeem. Deelnemers die andere software gebruiken zullen het meest kunnen 
profiteren als ze dat op een laptop hebben.

Wanneer?
We willen medio november van start gaan.

Belangstelling?
Wie belangstelling heeft om aan deze werkgroep deel te nemen, kan dit melden bij Henk 
Aschman, henk.aschman@online.nl 
Deelnemen aan deze werkgroep moet niet gezien worden als het volgen van een cursus. Jazeker, 
je zal er (veel) leren. Maar omdat we van elkaar moeten leren, wordt van iedere deelnemer ook 
inbreng verwacht. Om effectief te kunnen werken, moet de groep niet te klein en niet te groot 
worden. Hoe we daar het beste mee om kunnen gaan, zullen we voorstellen nadat we de 
belangstelling hebben gepeild.

Henk Aschman en Boudewijn Swanenburg
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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)

• Kijk, mijn geluk!  
14 sept t/m 10 okt 2014, Raamsteeg 2a (portierswoning vm. Natuurhistorisch Museum).
Tentoonstelling n.a.v. de fotowedstrijd met inzendingen uit het hele land. 
Feestelijke opening door Koen Hauser op 14 sept, 15:30 uur. Openbare jurybespreking 
op 21 sept, 14 uur.
In de Fotoweek organiseren we bovendien een Fotomarathon en enkele workshops.

• Werkgroep Documentaire Fotografie  
5 sept t/m 1 nov 2014, Leids Volkshuis, Apothekersdijk 33a (openingstijden).
Grote tentoonstelling met 3 grote series op 3 verdiepingen

• 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.

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.

Datum Activiteit Praktisch
za 27 sept Avifauna Alphen a/d Rijn Thema snavels en ogen.

Afd. Educatie is nu in overleg met vogelverzorging en (roof-) 
vogeldemonstratie, zodat wij dichtbij mogen komen. Als wij 
foto's vrijgeven voor Educatie, dan krijgen wij ook 
vrijkaarten. Alternatieve data zijn vooralsnog ook, zo 28/9, 
za11/10 of zo 12/10.

zo 18 okt Cronesteyn Thema: vergankelijkheid. 
Herfstkleuren, paddenstoelen en weide landschappen

za 15 nov Natuurpark Lelystad Thema: doorkijkje. 
Wisent, Przewalskipaarden, elanden, wild zwijn, etc. Groot 
vogelbestand.

zo 7 dec Diergaarde Blijdorp Thema: gevangenschap

December t/m begin maart ad-hoc oproep bij sneeuw, ijs en kruiend ijs.
Tafeltjesavond of variatie daarop wordt nog ingepland.

In het vroege najaar gaan we alle werkgroep leden benaderen voor de invulling van 2015.
Ideeën en uitvoering van foto uitjes, workshop (wie wil/ kan wat doen), lezing of anderszins, zijn 
altijd welkom.

Cor en Rolf
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Werkgroep Stedelijke Verkenning

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

Nog geen programma 2014-2015 bekend.
Ideeën voor locaties graag doorgeven aan Pierre of Wim.

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

Werkgroep Documentaire Fotografie 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/ 
Als je mee wilt doen met de werkgroep, kun je contact opnemen met Jannie de Groot.

Plannen voor komend seizoen: 

• Inrichten van de tentoonstelling in Het Leidse Volkshuis. Geen officiële opening maar 
"inloop" en voorvertoning voor docufotografen en ook voor alle andere belangstellende 
LAFV-leden: 4 september 2014 tussen 20.00 en 21.00 uur. 

• Afronding van het fotoproject De Kooi - grote afsluitende expositie in Het Gebouw in De 
Kooi. Samenstellen en uitbrengen van een fotoboekje over het project, voor alle 
bewoners in de Kooi beschikbaar (sponsoring). Officiële opening van die tentoonstelling 
met muziek, toespraak en dichtkunst en 1e uitreiking van het fotoboekje. Tijdsplanning 
november 2014.

• Voortzetting van het project Breestraat. Hier doen zes fotografen aan mee. Er is een 
planning en rooster gemaakt om alle bouwwerkzaamheden te volgen.

Ideeën voor nieuwe 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; Bouw rond het Kooiplein; evenementen in de Kooi; 
De Noordelijke Blokken in De Kooi; afbraak en bouw in de Breestraat; BplusC-activiteiten 
enz. In de loop van het jaar kunnen nieuwe onderwerpen worden voorgesteld.

Onze belangrijke vaste expositiemogelijkheid bij V&D is gestopt. We hopen snel een alternatief 
te vinden. Bestaande onderwerpen (Bruggen, Jazzfoto's, Nachtfotografie) en ook nieuwe 
onderwerpen kunnen daar worden tentoongesteld.
Het plan is ons clubgebouw te gaan gebruiken voor overleg over de projecten, het bespreken 
van werk, het uitwerken van nieuwe onderwerpen, het selecteren van de series, het 
voorbereiden en plannen van exposities - in ppt zetten en inlijsten, pptsnijden , enz. 
Het streven is in de groep gebruik te maken van elkaars sterke punten, met elkaar samen te 
werken, van elkaar wat op te steken door overleg, elkaar leren kennen, vragen stellen, uitleg, 
demonstratie, .......
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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 7 sept 14 uur Twee(dehands) De la Soul - Leiden , Morsstraat 60 
Zo 5 okt Beweging Haagweg Leiden
Zo 2 nov 16 uur Allerzielen Begraafplaats de Rhijnhof Leiden
Zo 7 dec 14 uur Black is beautiful Sijthoff - Cultuur
Zo 4 jan 14 uur Ovaal Nog geen locatie
Zo 1 feb 14 uur Sport Sportpark Adegeest 
Zo 1 mrt 14 uur 1 (één) Annies Verjaardag
Zo 5 april 20 uur Traag Café de Tregter
Zo 3 mei 14 uur Krom Café De Bonte Koe
Zo 7 juni 14 uur Nat De Bruine Boon
Zo 5 juli 12 uur Groen Vrij Groen Oegstgeest
Zo 2 aug 14 uur Draai Scarlatti - Leiden

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.

Buitenshoot Zo 14 sept 10.30 uur Gemeentehuis Wassenaar en omgeving
Fotobespreking Di 23 sept 20.00 uur Clubgebouw. Foto's 11/7 – 15/8 – 14/9 
Binnenshoot Di 21 okt 19.30 uur Clubgebouw 
Binnenshoot Di 18 nov 19.30 uur Clubgebouw 
Fotobespreking Di 25 nov 20.00 uur Clubgebouw. Foto's 21/10 – 18/11 
Binnenshoot Di 16 dec 19.30 uur Clubgebouw 

2015
Binnenshoot Di 20 jan 19.30 uur Clubgebouw 
Fotobespreking Di 3 feb 20.00 uur Clubgebouw. Betreft foto's 16/12 – 20/01 
Binnenshoot Di 17 feb 19.30 uur Clubgebouw 
Buitenshoot Zo 17 mrt 11.30 uur Leidse hout
Fotobespreking Di 7 april 20.00 uur Clubgebouw. Betreft foto's 17/2 – 17/3

Bespreking club presentatie
Buitenshoot Zo 12 april 11.30 uur Villa Kakelbont Leiderdorp
Buitenshoot Zo 17 mei 11.30 uur Strand en Duin
Afsluiting seizoen Di 16 juni 19.00 uur Zee en Zon Katwijk

Indien het bij buitenshoots regent wijken wij uit naar villa Kakelbont of indien mogelijk naar 
clubgebouw.

6

mailto:hasnigroen@casema.nl
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/portret/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/


Fotowedstrijd: Op reis – Vervoer over water in en om Leiden

Nog t/m 19 september!
De Stichting Historische Haven Leiden en 
buurtvereniging De Put in de Oude Morsch nodigen 
alle fotograferende Leidenaren of amateurfotografen 
uit om een foto in te zenden met als thema ’Op reis: 
vervoer over water in en om Leiden’. Aansluitend 
op het thema van de open monumenten dagen, open 
Sleepbootdag en de Peurbakkentocht, zijn we op 
zoek naar kiekjes van toen en nu, artistieke 
impressies van boten op Leidse wateren en havens, 
met name in de historische haven van Leiden, 
portretten van schippers etc. Kortom, alles wat het thema 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. Ben jij een enthousiaste Leidse- of 
amateurfotograaf en wil je meedoen? Stuur dan de mooiste, leukste en/ of artistiekste foto van 
vervoer over water in en om Leiden naar fotowedstrijd@deoudemorsch.nl. Vergeet niet je 
contactgegevens (naam en telefoonnummer) te vermelden in de e-mail. Bij deelname  aan de 
wedstrijd ga je akkoord met de voorwaarden die te lezen zijn op website ww.deoudemorsch.nl.

De winnaars worden door een jury vijf personen gekozen en de prijsuitreiking is op 29 
september 19.30 uur bij biercafé Lemmy’s door wethouder Frank de Wit van Onderwijs, Sport 
en Duurzaamheid. Dit is ook de opening van de tentoonstelling. De eerste prijs is een inlijsting 
van de winnende foto op groot formaat en een dinerbon van Rembrandt restaurant voor twee 
personen. De tweede en derde prijs is een inlijsting op kleiner formaat. De prijswinnaars krijgen 
een stadsrondvaart van rederij Rembrandt Leiden. 

• Max. 3 foto’s p.p.
• Max 12Mb in totaal, min. 1,5Mb per foto, kwaliteit px/inch voor groot formaat.
• Historische foto’s tellen ook mee, mits zelf gemaakt.
• Sluitingsdatum: 19 september 24:00 uur, mailadres fotowedstrijd@deoudemorsch.nl
• Meer informatie over de fotowedstrijd, zie www.deoudemorsch.nl en 

http://www.deoudemorsch.nl/_files/SponsoringVoorwaardenFotowedstrijd2014.pdf 
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Evenementen en inspiratie

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

Jimmy Nelson – LEVE DE MENS! 
T/m 7 sept 2014, Rijksmuseum Volkenkunde
De gepassioneerde topfotograaf Jimmy Nelson (1967) reisde de 
afgelopen jaren de hele wereld over om inheemse mensen op hun 
mooist te portretteren. Van de Chukchi in ijzig Siberië, de Kazakhs uit 
Mongolië, de Ladakhi uit India en de Mursi in de Hoorn van Afrika tot 
de Dani in Papua. Met zijn scherpe oog en fabelachtige beheersing 
van de geavanceerde technische camera realiseerde Nelson een reeks 
ongeëvenaarde meesterwerken.
De tentoonstelling is meer dan een verzameling topfoto’s. De 
portretten prikkelen en roepen vragen op. Bezoekers worden 
uitgedaagd om na te denken over de ander en zichzelf. Sentimenten 
als bewondering, vervreemding, confrontatie en herkenning. Want: 
waar kijken we eigenlijk naar? Wat is de rol van de fotograaf en wat is 
ons eigen blikveld? Wat zeggen de beelden over onszelf?

De Stad, de Stilte en het Gedruis
5 juli t/m 12 oktober 2014, Fotomuseum Den Haag
Waar anders dan in de stad is de gelaagdheid van de bevolking zo 
zichtbaar? De stad is als een afspiegeling van de samenleving en van 
de complexheid van het leven. Aan de hand van circa 150 foto’s geven 
veertig verschillende fotografen hun visie op de stad. De fotowerken 
zijn afkomstig uit een van de mooiste (anonieme) particuliere 
fotografieverzamelingen die ons land telt, aangevuld met enkele 
foto’s uit de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. De 
collectie bevat werk van onder anderen Walker Evans, Karl Hugo 
Schmölz, Lee Friedlander, Diane Arbus, Ed van der Elsken, Mitch 
Epstein, Dana Lixenberg, Martin Parr, William Klein en Michael Wolf.  

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.
Fotoweek – Kijk Mijn Geluk!
12 – 21 september, overal in het land
Fotoweek is de landelijke themaweek over fotografie. Tien dagen lang 
staat het land in het teken van fotografie. Er valt van alles te beleven 
voor iedereen die van foto’s en fotograferen houdt. Samen met 
fotografen (professionals en amateurs), fotoclubs, musea, 
fotowinkels, bibliotheken en boekhandels worden activiteiten in het 
hele land georganiseerd. Fotoweek is een initiatief van 
Fotografiemuseum Amsterdam (Foam) en het Nederlands 
Fotomuseum (NFM). 
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Unseen Photo Fair Amsterdam
18 – 21 sept 2014, Westergasfabriek, Polonceaukade 27, Amsterdam
Unseen Photo Fair brengt meer dan 50 galeries samen die nieuwe 
fotografie tonen. Ook worden er verschillende prestigieuze prijzen 
uitgereikt en zijn er diverse projecten die in het leven zijn geroepen 
om de carrieres van opkomende fotografen te bevorderen. Unseen is 
meer dan een fotografiebeurs. Het uitgebreide programma omvat 
tentoonstellingen, artist talks, paneldiscussies etc. De Unseen Book 
Market is een integraal onderdeel van de Unseen festiviteiten. 
Unseen is een samenwerking tussen Foam Fotografiemuseum 
Amsterdam, Platform A en Vandejong Creative Agency.

 

BredaPhoto 2014 – Songs From the Heart
11 september – 26 oktober 2014, Breda 
Van 11 september tot 26 oktober is Breda zes weken lang in de ban 
van fotografie tijdens BredaPhoto. Met exposities, fotografie op 
verrassende plekken en een binnenstad omgetoverd tot groot 
buitenmuseum.
BredaPhoto is een internationaal fotografiefestival dat sinds 2003 
iedere twee jaar plaatsvindt in het stadscentrum van Breda. Het 
festival biedt een gevarieerd programma. Gevestigde fotografen uit 
binnen- en buitenland staan er naast jong talent. Het thema voor deze 
editie is ‘Songs From the Heart’. De nieuwe romantiek staat daarbij 
centraal. BredaPhoto gaat in het werk van fotografen op zoek naar 
authenticiteit, oprechtheid en uniciteit.

Internationaal Fotofestival Leiden   – New Photographers  
11 okt t/m 8 nov 2014, Leiden 
Na de succesolle start in 2013 is het fotofestival dit jaar internationaal 
gegaan. Inzenders (afgestudeerde professionele fotografen) komen 
uit allerlei landen en er is een uitwisseling met Photoville New York. 
De 20 geselecteerde fotografen komen weer op grote zuilen in de 
stad en hebben daarnaast een solotentoonstelling bij een winkel oid. 
Er zijn ook enkele speciale tentoonstellingen en een Educatieproject. 
Op het Stadhuisplein komt een groot scherm waarop het publiek op 
de getoonde foto's kan reageren.

Noorderlicht – An Ocean of Possibilities 
31 aug t/m 26 okt 2014, Fries Museum, Leeuwarden 
De 21ste Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie is geïnspireerd 
door de groeiende zoektocht naar andere mogelijkheden om onze 
gezamenlijke toekomst vorm te geven, als hoopgevend antwoord op 
het haperen van de machine van de globale economische en politieke 
systemen. “An Ocean of Possibilities” vraagt naar het daadkrachtig 
potentieel van hen die dwars op de status quo een eigen koers 
uitzetten. Dit kunnen particulieren of kleine gemeenschappen zijn, 
bedrijven die denken in termen van duurzaamheid, of sociale 
ondernemingen. Ongeacht hun vorm proberen ze een betere 
toekomst te realiseren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor 
anderen, zelfs als dat onzekerheid in het vooruitzicht stelt.
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