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LAFV NIEUWSBRIEF – Oktober 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 6 okt Spreker: Harm Bokje – Architectuurfotografie, 3 benaderingen 
1. Fotografeer me: dit is een directe benadering van het onderwerp van veelal 
industriële bouwwerken en stadsarchitectuur;
2. Kom eens wat dichterbij wat voornamelijk vormfoto's zijn;
3. Kijk eens anders naar me: dit zijn veel meer poëtische beelden die tot stand 
komen door gebruik te maken van spiegelingen etc.

Ma 13 okt  Korte bespreking + Eigen werk 
Ma 20 okt  Nieuwe leden presenteren eigen werk 
Ma 27 okt Werkgroeppresentatie Urban
Ma 3 nov Tafeltjesavond 

Mededelingen

• De nieuwe samenstelling van Bestuur (inclusief taakverdeling) en Commissies zijn te 
vinden op de website: http://lafv.wordpress.com/24-2/organisatie/ 

• Het Bestuur komt met een enquete. Daarna kan het jaarprogramma verder worden 
ingedeeld.  De datum van de enquete is nog niet bekend.

• De Fotoweek was een succes! Bij de opening van de Gelukstentoonstelling door Koen 
Hauser waren zo'n 60 mensen aanwezig. Aan de Marathon een dag eerder deden zo'n 12 
mensen mee en aan de workshops van Andor en Pauline elk zo'n 6. Overal kregen we 
enthousiaste reacties op. Met dank aan eenieder die zich hiervoor heeft ingezet! 
Op de website staan foto's en verslagen. http://lafv.nl/ 

• Nieuwe leden: Heleen Roelofs , Khalid Zerrou , Yu Hua Yeh 
Opzeggingen: Daan Blitz 

Fotocorso / Mobiele Clubtentoonstelling 25-26 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 het publiek. Zie hieronder voor een routekaartje.
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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). Het wordt 
een gezellig fotofeestje dat je niet wil missen dus geef je 
op bij Boudewijn.

Namens de ttcie, groet van Jolien

Oproep: 3 oktober foto's

3 oktober was een prachtige dag. Er zijn vast veel fotografen op pad geweest!
Het lijkt ons een goed idee om de foto's die onze leden hebben gemaakt te verzamelen en deze 
volgend jaar in de aanloop naar 3 oktober op een prominente plaats in Leiden te exposeren.
Als je hieraan mee wilt doen, kan je je beste foto's (maximaal 2!) voor 1 november as, insturen 
naar: tentoonstellingenLAFV@gmail.com. (max. 800 pixels verticale zijde).
Uit de ingezonden foto's wordt een serie voor de tentoonstelling in 2015 samengesteld.

Eelke de Boer en Jannie de Groot

Er zijn 2 initiatieven door leden voor het programma / de clubavonden:

• Mini-expo's in de pauze (intiatief van John van Schie)
Iedere clubavond (start 3 nov) leggen in de pauze 2 leden een mini-expo van foto's op de 
tafels, om op een informele manier toch je foto's te laten zien / bespreken.

• ongeveer 10 a 12 fotoos, graag afdrukjes, formaat vrij, vanaf 15x20 cm
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• onderwerp vrij.
• je mag foto's los neerleggen, opplakken, met/zonder passe partout.
• recent of oud werk maakt niet uit.
• collages, experimenten, series wat jij wil.

John neemt het op zich om dit te organiseren. Je krijgt tzt een mail met uitnodiging. 
Meedoen is uiteraard vrijblijvend

• Maandopdracht (Initatief van Paula van Ommen en Miranda Kaltner)
Eens in de zoveel weken (6?) op de clubavond een halve avond Eigen Werk combineren 
met een halve avond met een thema. Het betreffende thema wordt ruim te voren 
aangekondigd. Op de avond zelf presenteren de fotografen hun foto('s) bij het thema en 
geven een toelichting op de foto over het ontstaan van het idee, de manier van 
uitwerken of gebruikte technieken. Het is vooral bedoeld om mensen en elkaar te 
inspireren, geen wedstrijd dus! Het leukst is het als het vers op het thema gemaakte 
foto's zijn en men niet in de archieven gaat spitten op zoek naar een foto die bij het 
thema past, maar dat zou ik ook niet willen verbieden. 
Het eerste thema wordt binnenkort bekend gemaakt, zodat de foto's op 24 november op 
de clubavond gepresenteerd kunnen worden. 

Nieuwe expositielocaties
• De Stadsgehoorzaal als nieuwe vaste locatie (dankzij Jannie de Groot)

Jannie en Eelke hebben overleg gehad met het management van de Stadsgehoorzaal. 
We kunnen aldaar in de gang, vestiaire en foyer van de Aalmarktzaal onze series 
ophangen. Wisselen elke 6 weken – zoals bij V&D. Het gaat om 20 lijsten.  Onderwerpen 
in overleg, vooral Leidse, passende onderwerpen.
Eerste onderwerp wordt de serie van het Leidse Amateurkunst Festival die eerder bij 
V&D hing.  De ‘wacht’lijst voor exposeren kan dus weer aangevuld worden.

• Van de Leur – Breestraat 117 (Dankzij Jannie de Groot)
De LAFV mag de ruimte links aan de wand in de brede gang voor exposities gebruiken. 
Onderwerpen in overleg, bij voorkeur Leids. Wisseling elke 6 weken en persberichten in 
de locale kranten zijn besproken. Er passen 12 fotolijsten (2x6). Misschien als eerste 
onderwerp ‘Breestraat’? 

• Theehuis Rhijnhof begraafplaats (Dankzij Henk Aschman)
Het gaat om ongeveer 7 lijsten aan de wanden van het Theehuis bij de ingang van 
Rhijnhof. Onderwerpen in overleg. Periode: twee maanden. Als eerste is de serie 90-
jarigen van Henk Aschman opgehangen. Daarna dubbelbeelden uit “1922 en NU”. 
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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. 

• 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.
Officiële opening grote afrondende tentoonstelling: 4 nov om 16.30 uur. Ook presentatie 
en uitreiking van het eerste exemplaar van het fotoboekje.

• Buytenwegh Zoetermeer: Sinds eind aug hangen hier: Aalmarkt-straatfotografie en 
Verbouwing bij V&D. De foto’s blijven hier 3 á 4 maanden hangen.

• Radius Merenwijk: BplusC- Open Dagen, tot 22 november.

• 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.

Wedstrijdagenda van de FotoBond

• Rayon 11: Afdelingswedstrijd
Deze wedstrijd is gesplitst in een westrijd voor series en losse foto's.
– Series: 5   geprinte   foto’s met samenhang  , onderwerp naar keuze. Formaat vrij (max. 
40x50 cm). Jurering wo 5 nov 2014 (Den Haag). Inleveren aldaar tot uiterlijk 19.45 uur, 
voorzien van inschrijfformulier.
– Individuele foto's: In het voorjaar. Meer informatie volgt. 

• Foto Online:  
Meerdere edities per jaar, telkens met een ander thema.
Momenteel: ‘Straatfotografie’, inzenden 1 okt – 16 nov 2014. Uitslag: begin december. 

• Foto Individueel  : 
Deze wedstrijd heeft als doel beginnende en gevorderde leden de mogelijkheid te bieden 
hun werk landelijk te tonen en te toetsen aan het fotografisch werk van andere 
beginnende en gevorderde leden.  
Inzenden: ma 13 okt – vr 31 okt 2014. Uitslag en bespreking: zo 30 nov 2014 (Schagen)

• Bondsfotowedstrijd:
Wedstrijd voor clubs. Per club kunnen 10 beelden worden ingeleverd. Coördinatie door 
de LAFV-wedstrijdcommissie. 
Inzending sluit 25 feb 2015. Uitslag en bespreking 22 maart 2015 (Berg aan de Maas).
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Werkgroep “Fotobewerken” in oprichting

Er hebben zich 13 mensen aangemeld. Bijeenkomsten (telkens op woensdagavond):
• 5 november 2014
• 10 december 2014
• 28 januari 2015
• 25 februari 2015
• 25 maart 2014
• 6 mei 2015 

Alhoewel de exacte aanpak straks mede op grond van de samenstelling / kennisniveau, 
beschikbare beeldbewerkingssoftware en belangstelling voor bepaalde thema's vorm moet 
krijgen willen we jullie vragen om in het kader van de voorbereiding het volgende te doen:
→ Maak of haal uit je archief één geheel onbewerkte foto (bij voorkeur in RAW-formaat) en 
denk na over het waarom je met deze foto iets zou willen. Vervolgens denk je na over de aanpak 
resp. de weg naar het resultaat dat je hierbij voor ogen staat. Mocht je m.b.t. dit laatste 
onvoldoende kennis hebben van resp. zicht hebben op de (on)mogelijkheden geef dat dan ook 
aan. De bedoeling is dat we op de eerste avond als aftrap de foto's en de wensen van de 
fotografen met elkaar gaan doornemen waarna we kijken welke vervolg aanpak (individueel of in 
groepsverband) zich het beste leent om te komen tot het gewenste resultaat.
Dus graag voor 1 november 1 onbewerkte foto (bij voorkeur in RAW-formaat) opsturen aan 
Henk Aschman (henk.aschman@online.nl). In RAW-formaat zal de foto al snel te groot zijn voor 
de gemiddelde mailbox dus doe dat dan eventueel via Wetransfer o.i.d.
Geef aan:

1. Waarom wil je iets met deze foto? Waarom heb je hem genomen? Waar gaat de foto 
over?

2. Welk(e) aspect(en) van de foto moet(en) daarom volgens jou vooral de aandacht 
trekken? Wat is er daarvoor nodig? Dit laatste zo concreet mogelijk, dus niet alleen 
"verbeteren" of "Rembrandt-achtige uitstraling" maar bijvoorbeeld scherper links 
oplichten van de ogen, wittere tanden, lichte lucht veranderen in donkere wolken, een 
aanwezige spiegeling versterken, scheve muren/ zuilen rechtzetten, persoon x meer naar 
voren laten komen t.o.v. de omgeving etc. etc.

3. Hoe denk je dat resultaat te kunnen bereiken? Mocht je dat niet weten geef dat dan ook 
aan want dat is al een prima start van een eventueel leerproces omdat er mogelijk 
andere deelnemers zijn die daar al ervaring mee hebben. En zo niet dan hebben we een 
uitdaging en zoeken we het op!

4. Tot slot nog even, om een beeld te krijgen van de binnen de groep beschikbare 
"gereedschappen", over welke fotobewerkingssoftware kun je beschikken (en welke 
versie).

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
Uitgesteld 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 vrijkaarten. 
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Uitgesteld i.v.m. de roof van een aantal bijzondere vogels.
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

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.

Lopende Projecten en Onderwerpen:
• Project Herinrichting “Breestraat”. Hier doen zes fotografen mee. Dropbox zit vol met 

veel mooie beelden. Contactpersoon Henk Aschman.
• Fotoproject De Kooi. Vijftien fotograferende deelnemers. Serie 24 – religie en andere 

culturen. Hier wordt nog een serie van 5 foto’s samengesteld.
• Fotografie in De Kooi wordt een NIEUW onderwerp voor de liefhebbers. 

Onderwerp 1: Bouwwerkzaamheden rond het Kooiplein, start van bouw op het terrein 
naast Het Gebouw. Bert is hier al mee bezig. Wie wil mee fotograferen?
Onderwerp 2: Volgen van de sloop en opbouw van de noordelijke huizenblokken in De 
Kooi. Contactpersoon: Bram van den Berg.
Onderwerp(en) 3: Ideeën van Wils Spies, bv. generaties fotograferen, Benefietavonden, 
feesten, e.d. Contactpersoon: Jannie.
31 oktober: Halloweenfeest, optocht door de wijk en feest in het Kooipark.

• SingerSongwriterFestival (BplusC): project van sept 2014 - maart 2015. Samenwerking 
met de portretgroep en muziek(jazz)- groep. Er doen 10 fotografen aan mee. 
Contactpersoon: Bram van den Berg. 
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• Kinderboekenfeest (BplusC): project in oktober. Contactpersoon: Bram van den Berg. 
• Graffiti en sloop- en kraakpanden in Leiden: nieuw initiatief van Bojana Jokanovic.

Bestaande ideeën: 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; Muurgedichten.
Nieuwe ideeën kunnen worden doorgegeven en worden dan op de ideeënlijst toegevoegd. Ook 
doorgeven of je van een onderwerp initiatiefnemer wilt zijn.

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 5 okt 14 uur Beweging Noordman molen, 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.

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
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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.
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Evenementen en inspiratie

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

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.  

  

 

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, 
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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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