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LAFV NIEUWSBRIEF – Mei 2015 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 

Mededelingen 

• Op 4 mei zullen we vanwege Dodenherdenking om 8 uur 2 minuten stil zijn voordat we beginnen 
met het fotoprogramma. 

• Na 11 mei parkeerverbod op het terrein van de Meelfabriek! 
Op 11 mei gaat het 2e (bouw)hek van het Meelfabriekterrein dicht. Dit omdat geregeld beide 
hekken tegelijk onbewaakt open stonden en vreemden daardoor op het terrein konden komen. 
Tussen beide hekken mogen op last van de brandweer geen auto’s of fietsen worden gestald. 
Auto's mogen er alleen kort laden en lossen. Eventuele boetes en/of wegsleepkosten zijn voor 
rekening van de eigenaar van het voertuig. 
De meest nabije parkeerplaats is het Lakenplein (rechts naast het park aan de overkant, tot 21 uur 
betaald) en anders in de wijk buiten de singel. Advies: Neem zo mogelijk de fiets. Fietsen kunnen 
op de stoep naast het terrein worden gestald (niet tegen het toegangshek van De Meelfabriek!). 

• Verhuizing 
De voorlopige verhuisdatum naar Aktief is 29 juni. Dit moet nog worden bevestigd. De 
verhuisploeg is hierover alvast geïnformeerd. Meer informatie volgt. 

• Indeling combinatie-avonden met Eigen Werk 
Op veel avonden staat momenteel na de pauze Eigen Werk 
gepland. Sommige leden gaan echter na de pauze weg en 
kunnen daaraan dus niet participeren. Het idee is gerezen 
om de komende tijd een aantal keer de avond te beginnen 
met ca. een half uur Eigen Werk (ca. 3 fotografen), daarna 
het hoofdonderwerp - onderbroken door pauze - en voor 
zover er tijd overblijft afsluiten met restant Eigen Werk. Zo 
creëren we weer wat afwisseling, en voor mensen die 
regelmatig na de pauze vertrekken ontstaat er weer 
gelegenheid om eigen werk te tonen of te zien. 
Voor de exacte indeling van de avond zullen we steeds 
contact opnemen met de trekker van het hoofdonderwerp. 

• Verzoek aan alle leden: Graag je mobiele telefoonnummer 
doorgeven t.b.v. de ledenlijst.  

• Wil iedereen nadenken over een nieuwe voorzitter vanaf 
september 2015, suggesties graag doorgeven aan de 

secretaris: pseijffert@gmail.com.  Joost en Khalid op OFF-festival Naarden! 
Zie p. 4 en de website. 

http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2015/05/Opening-expositie-OFF-festival-klein.jpg
http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
mailto:pseijffert@gmail.com
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Programma  

Mei  

Ma 4 mei - Fotobespreking uitgebreid. Max 3 foto's, 1 week tevoren opsturen aan 
fotobespreking@lafv.nl (op beamerformaat!). 

- Eigen werk 

Wo 6 mei - WG Fotobewerking 

Ma 11 mei - Thema-opdracht 
- Eigen werk 

Ma 18 mei - Presentatie Werkgroep Documentaire Fotografie 
- Eigen werk 

Ma 25 mei - Valt uit (2e Pinksterdag) 

Wo 27 mei - WG Documentair 

Juni 
 

Ma 1 jun - Presentatie Werkgroep Fotobewerken 
- Eigen werk 

Ma 8 jun - Presentatie Werkgroep Portret 
- Eigen werk 

Ma 15 jun - Presentatie Mentoraat 2015  
- Eigen werk 

Ma 22 jun - Thema-opdracht of Wedstrijd 

Ma 29 jun  

 
 

4 mei: Thema-opdracht 

Het thema voor de thema opdracht op 4 mei is: TEGENLICHT 
Tegenlicht is een uitdaging die met diverse technieken uitgewerkt kan worden. Wil je je onderwerp 
goed belicht en kies je voor inflitsen? Of kies je juist voor een foto waarbij je onderwerp door het 
tegenlicht alleen in silhouetvorm te zien is? Of nog een andere insteek, zolang het maar een foto met 
tegenlicht is. 

Voor de bespreking willen we graag horen hoe je rekening hebt moeten houden met het tegenlicht en 
wat je daarvoor met je instellingen hebt gedaan bij het maken van de foto. 

Iedereen mag meedoen.  Het moet wel een "verse" foto zijn die je in deze periode maakt. Leer, 
probeer en experimenteer! Stuur je tegenlichtfoto uiterlijk 3 mei naar thema-opdracht@lafv.nl, 
(op beamerformaat = max 1080 px hoog of 1920 px breed).  

 

2e column door Gerben Ferwerda op de LAFV site 

Met foto’s is van alles aan de hand, de ene foto verdwijnt geruisloos in de 
prullenbak, de andere wordt overal getoond en voor veel geld verkocht. Hoe 
komt dat? Lees in de 2e column van Gerben Ferwerda op de LAFV site.  
 
Ook jouw bijdrage aan de nieuwsbrief of de LAFV-site (bv. recensies van boeken 
of tentoonstellingen, tips & tricks, oproepen, …) is welkom! Stuur een mailtje 
aan communicatie@lafv.nl. 

mailto:fotobespreking@lafv.nl
http://www.lafv.nl/fotos-optimaliseren-voor-de-beamer/
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://www.lafv.nl/fotos-optimaliseren-voor-de-beamer/
http://www.lafv.nl/2015/05/01/column-door-gerben-ferwerda-wat-boeit-in-een-foto/
mailto:communicatie@lafv.nl
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Oproepen: Fotografen gezocht! 

• Leiden Marathon 
Op 16 en 17 mei vindt de 25e Leiden Marathon (www.marathon.nl/) plaats. Ook deze keer willen 
wij als LAFV dit loopevenement in een mooie serie vastleggen. Iedereen kan meedoen en zich 
opgeven. Wellicht mag een aantal fotografen zelfs ‘binnen de hekken’ fotograferen.  
Op za-avond 16 mei 22:30 uur is er een aparte ‘nightrun’. Een uitdaging voor de nachtfotografen! 
De foto’s worden verzameld in een dropboxfolder (hulp met Dropbox is beschikbaar). Een 
selectiegroepje wordt gevraagd een serie samen te stellen met gebruik van de mooiste beelden. 
Afdrukken op eigen kosten; de serie wordt in het centrum van Leiden geëxposeerd. 
Meer informatie en opgeven (tot 4 mei voor officiële deelname): jcdegroot@casema.nl. 

• Fotoshoot met motorclub 
MotorVriendenclub de BlackCaps (www.blackcaps.nl) is op zoek naar 
creatieve (hobby)fotografen voor een photoshoot op 16 en/ of 17 mei 
(regio Leiden). Wij kunnen hiervoor nog wel wat input gebruiken.  
Lijkt het wellicht een aantal van jullie vereniging leuk om een bijdrage te 
leveren? Wij bieden een mooi en uniek onderwerp op een gave locatie en 
in ruil daarvoor willen wij vrij kunnen beschikken over het materiaal. 
Voor vragen: Hans Jansen (hans.a.jansen@zonnet.nl of 06-22900897).  

• Museumnacht Leiden 
Dit jaar wordt de Museumnacht Leiden (www.museumnachtleiden.nl) voor de 7e keer op rij 
georganiseerd door studenten van de studentenvereniging Quintus. De kaartverkoop is inmiddels 
van start gegaan en de promotie is in volle gang! Ook voor deze editie, die zal plaatsvinden op de 
avond van zaterdag 30 mei, zijn wij nog opzoek naar fotografen die gedurende de avond rond 
willen lopen om de mooiste foto's te maken. 
Ik vroeg mij af of er tussen uw leden geïnteresseerden zijn die op 30 mei professioneel foto's 
willen komen maken voor de Museumnacht Leiden. Het zou het volgende betekenen: de 
fotografen komen za 30 mei 2015, tussen 20.30 en 01.00 foto's maken op verschillende locaties. 
Meer informatie: Nienke Coenen (06-26741671, nienkecoenen@museumnachtleiden.nl). 

 
 

Ahmet Polat Fotograaf des Vaderlands 2015 

Fotoweek heeft Ahmet Polat (Roosendaal, 1978) tot derde Fotograaf des 
Vaderlands benoemd, als opvolger van Koen Hauser. Ahmet Polat is een 
Turks/Nederlandse documentaire- en modefotograaf. Voor Fotoweek zal Polat 
een speciale serie maken bij het thema van dit jaar, ‘Kijk! Mijn Straat”, waarin 
hij het dagelijks leven in straten door het hele land documenteert. De 
fotoserie wordt in september 2015, tijdens de Fotoweek, gepresenteerd bij 
FOTODOK, internationale plek voor documentairefotografie in Utrecht. 

De eerste foto’s uit de nieuwe serie van Polat: 

     

http://www.marathon.nl/
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://www.blackcaps.nl/
mailto:hans.a.jansen@zonnet.nl
http://www.museumnachtleiden.nl/
mailto:nienkecoenen@museumnachtleiden.nl
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

• Foto Online: 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar).  
Het nieuwe thema is BEELDBEWERKING. Inzending 1 mei t/m 15 juni, uitslag 1 juli. 
Inleveren via de site: http://fotobond.nl/foto-online-2015/  

• Rayon 11: Afdelingswedstrijd 
Deze wedstrijd is gesplitst in een wedstrijd voor series en losse foto's. 

 Series: 5 foto’s met samenhang. Onderwerp vrij. Formaat vrij (max. 40x50 cm). Najaar 2015.  

 3 losse foto’s: Onderwerp en formaat zijn vrij. Maximale grootte 40 x 50 cm (incl. evt. passe-
partout). Voorjaar 2016. 

 

Agenda Rayon 11 van de FotoBond (Zuid-Holland Noord) 

Bron: http://fotobond.nl/nieuws/zuid-holland-noord/ 

• Donderdag 3 december een Afdelingsavond met Carel van Hees over fotoboeken bij FLV, 
Molenpad 2A in Leidschendam. 

 
 
 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

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

Festival OFF, Naarden 
(diverse locaties) 

Joost Wensveen: In beeld 
Khalid Zerrou: Streets of Asilah en Den Haag 

14 mei  
- 21 juni 

 

Stadhuis, Burgerzaken  
(panelen in de hal) 

Herinrichting Breestraat (selectie). - Medio juni 

Café Van Engelen 
(expositieruimte kelder) 

Bijzonder Leiden  
(uitgebreide serie) 

- Begin juni 

 

Theehuis Rhijnhof Bijzonder Leiden - Medio juni 

Stadsgehoorzaal 
Aalmarktzijde 
(Entree en foyer) 

Bijzondere foto’s van Leiden (2013) - Juli 

Het Gebouw (Spoorkamer) Kooiproject 
(regelmatig wisselende series) 

Voorlopig 

 

Radius Merenwijk Kooiproject 
Serie Religie en andere culturen 

- Juli 

Buytenwegh Zoetermeer Leidse Jazzweek (o.v.) Medio juni - 
sept 

Huisartsenpost  
De Laat de Kanterstraat 32 

Bruggen in Leiden - begin juni  

http://fotobond.nl/foto-online-2015/
http://fotobond.nl/nieuws/zuid-holland-noord/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://festival-off.nl/
http://www.lafv.nl/2015/04/19/nieuwe-breestraatserie-nu-te-zien-in-het-stadhuis/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2015/05/Bojana-Jokanovic-7-Van-Engelen-JdG-1-klein.jpg
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Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126  
(openingstijden). 

Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael 
Permanente expositie van 10 beelden.  
De volledige serie staat op jAlbum. 

Permanent 

 

 

 

Werkgroep Documentaire Fotografie  

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

Allereerst: HOERA !  Er is een nieuwe, geschikte locatie gevonden als alternatief voor ‘onze’ V&D-
wand. Het wordt de komende tijd: De souterrainverdieping bij Café van Engelen. Het is in het centrum 
van de stad bij de Visbrug; er is ruimte voor 20 van onze lijsten. De eigenaar dhr Hein van Engelen 
vindt het goed dat wij daar onze ‘Leidse documentaireseries’ exposeren. Hij heeft jarenlang een 
fotogalerie daar gehad (de kleine klup ) en is nog steeds heel erg in fotografie geïnteresseerd. 
We hebben - van beide kanten - een proefperiode afgesproken  - tot +eind van dit jaar. 
Ons eerste nieuwe onderwerp: “Bijzonder Leiden 2015”; we hebben daarvan een serie van 20 
afdrukken liggen. 
 
NIEUWS over de onderwerpen waar we mee bezig zijn: 

 Jeugd Symfonieorkest – Er zijn al foto’s gemaakt bij concerten. Er doen meerdere fotografen 
aan mee. Coördinator:  Simon Duindam 

 Nachtfotografie – Hans de Sterke heeft de groep fotografen uitgenodigd voor een 
voorbespreking. We gaan binnenkort in Leiden starten met avond- opnamen. Coördinator: 
Hans de Sterke. 

 Leidse Koorboeken- Getijdendag  3 mei– Fotograferen in de Pieterskerk tussen 5.30 en 20.30 
uur. Je kunt nog meedoen. Geef je op bij  Jannie jcdegroot@casema.nl   Info op: 
www.leidsekoorboeken.nl  

 Noorderliefdefestival  op 5 mei  in de Kooi bij het Kooiplein–Vergelijkend opgezet zoals vorig 
jaar. Toestemming voor fotografen op en achter het podium. Opgeven bij  Marcel Schikhof.  
mailadres: maschik@ziggo.nl 

 Voorstelling  PS theater in De Kooi – webadres voor informatie:  
http://pstheater.nl/agenda/de-atlas-op-het-plein/.  Tussen 15 en 26 april voorstellingen. 
Opgeven bij Marcel Schikhof. mailadres: maschik@ziggo.nl 

 Bouwwerkzaamheden in De Kooi – Henk, Bram, Marcel en Jannie zijn hier nog mee bezig.  
Heijmans heeft nog meer onderwerpen voorgesteld. Hierover komt nog een mail (Jannie) 

 Leiden Marathon – 16 en 17 mei. Hierbij worden alle leden van de LAFV uitgenodigd mee te 
doen. Coördinator: Jannie de Groot. Wil je meedoen: Geef je op via mailadres: 
jcdegroot@casema.nl  (Yu staat al op de lijst- Koos krijgt ook de informatie) 

 LAF’15  30 mei Festivaldag in de Stadsgehoorzaal. Shanka, Cees, Priscilla en Simon hebben zich 
hiervoor opgegeven. De organisatie vraagt of er nog meer mogelijkheden zijn vooraf aan de 
festivaldag ( 19, 26, 27, 28 en 29 mei). Hier volgt nog een mail over. Coördinator: Jannie de 
Groot. 

 Leidse Havens -  Nieuw onderwerp.  Bojana Jokanovic zal een mail naar alle doculeden hierover 
sturen. Opgeven via MAIL. 

http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1453296;jsessionid=cwby38vp0jbz1ln7t78x6l2pr
http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2014/01/9_tvdv_dsc_40372.jpg
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 Volkstuincomplex  “Ons Buiten” – Nieuw onderwerp van Ton van der Valk. Een langer durend 
project. Als je er voor voelt mee te doen opgeven bij Ton. mailadres : tonvandervalk@ziggo.n l    

 Open Podium – BplusC- 4 en 5 juni.  Bram van den Berg heeft een mail hierover verstuurd. 
Samenwerking Bram en Jannie ivm vakantie van Bram. 

 Meelfabriek – onderwerp van Shanka (en Cees). Helaas is er geen toestemming om in de 
Meelfabriek te fotograferen. Het is te druk. Dit onderwerp moet worden uitgesteld...... 

  
Er komen ook series van onderwerpen op jAlbum. Hier te zien: http://lafv-cultuur.jalbum.net/ Met 
dank aan Simon Duindam ! 
  
Ander NIEUWS: 

 De Presentatie van de documentairegroep aan de hele LAFV is op maandag 18 mei.  De meeste 
fotografen hebben hun selectie al gemaakt en aan Simon doorgegeven. Simon is druk bezig 
deze presentatie voor ons allemaal in elkaar te voegen en er ‘iets moois’ van te maken. Hij 
wacht nog op de selecties van Ben, Cees, Eelke, (Bert?) en Shanka.  Vraag hulp als het niet lukt. 

  

 Op woensdag 27 mei is de  werkgroepavond van de documentairegroep. Agendapunt – 
Plannen van de Docugroep.  
Heb je ook agendapunten ? Stuur ze op: jcdegroot@casema.nl. Definitieve agenda komt nog 
per mail. Noteer de datum  svp alvast in de agenda . 

  

 Mogelijk Nieuwe onderwerpen (ideeën): 
Winkelende mensen; kleine winkels; Musea; Verbouwing van de Lakenhal; Stationsgebied; 
Historische highlights; Religie, Leiden en toerisme; Sport in Leiden, Gemeentereiniging, 
Muurgedichten, Geveltekens, Het Singelpark; 

 
 

Werkgroep Fotobewerken 

Laatste avond: 6 mei 2015. 
 

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 deelnemers zijn inmiddels in groepjes bezig met elkaars foto's. 

Henk Aschman & Boudewijn Swanenburg 
 
 

Werkgroep Abstract 

Informatie: http://www.lafv.nl/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 juni 14 uur Nat De Bruine Boon 

Zo 5 juli 12 uur Groen Vrij Groen Oegstgeest 

Zo 2 aug 14 uur Draai Scarlatti - Leiden 
 
 

http://lafv-cultuur.jalbum.net/
http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
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Werkgroep Stedelijke Verkenning 

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

Data (in principe de laatste zondag van de maand): 

31 mei  

28 juni  

Ideeën voor locaties graag doorgeven aan Pierre of Wim. 
Vertrek over het algemeen 9:30 uur vanaf Lammenschans (parkeerplaats) 
 
 

Werkgroep Zonder Passe-Partouts 

Informatie: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-zonder-passepartouts/  

Zonder Passe Partouts (ZPP) is weer van start gegaan! 
We hebben al enkele bijeenkomsten gehad met de werkgroep ZPP. Er zijn afspraken gemaakt over 
locaties en iedereen heeft zijn ideeën met elkaar gedeeld. De ruimte is nu aan groepjes die 
onderling ontstaan en ideeën uitwisselen, lichtplannen worden bedacht en locaties worden gespot. 

We zijn allen benieuwd naar wat dit nieuwe jaar met ZPP zal brengen.  
Één ding is duidelijk geworden..    Iedereen zit vol creatieve ideeën en staat te popelen om ze uit te 
werken!  

Meld je aan bij Andor Kranenburg als je ook wat meer conceptueel aan de gang wilt gaan met 
fotografie: akranenburg@hotmail.com 

 

Werkgroep Portret 

Informatie: http://www.lafv.nl/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 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 het clubgebouw. 

 

Werkgroep Natuur & Landschap 

Informatie: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/  
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.  

Wanneer Wat/waar Coördinator 

Vr 8-5 - Zo 10-5 Kort weekend naar Weerrriben Cor/Rolf 

Zo 21-6 Parkbos Lelystad Rolf? 

http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-zonder-passepartouts/
mailto:akranenburg@hotmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/
mailto:hasnigroen@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/
https://www.facebook.com/groups/785640141448755/
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Za 18-7 ? ? 

Zo 16-8 ? ? 

  
Bij het bovenstaande hebben we ideeën betrokken van onze werkgroepavond.: 

• Doorgaan in de zomer; 
• Andere locatie voor verzamelen; 
• Minder nadruk op dieren, meer op landschap; 
• Kort weekend: minder kosten en toch mogelijkheid voor ochtend en avondfotografie. 

 
Ideeën die nog openstaan zijn: 

• Ook fietsuitjes; 
• Altijd een alternatief als een uitje niet goed mogelijk is door weer of iets anders; 
• Heel veel tips voor bestemmingen: 
• Biesbosch; 
• Zuilen Heemstede; 
• Meijendel; 
• Klein Giethoorn; 
• Theehuis duinen Katwijk; 
• Cronestein (volkstuincomplex); 
• Oude polders Noord-Holland; 
• Dieren in de achtertuin; 
• Grens stad/platteland. 

  
Structuur en tips per uitje. 
Door Fer is geopperd om aan het begin van een uitje tips voor de dag met elkaar te delen wat betreft 
onderwerpen, standpunten, kadrering, diafragma, sluitertijden, flitsen, inspelen op het weer 
enzovoorts, enzovoorts. Fer heeft dit bij het begin van het bezoek aan Blijdorp ook gedaan. Wij vonden 
dit heel positief en willen dit graag doorzetten, stimuleren. Elke keer willen wij dan ook met iemand 
samen van de werkgroep een voorbereiding via mail en telefoon doen. Wij gaan daarvoor met ingang 
van februari mensen benaderen. 
  
Ad-hoc uitjes.  
Vanaf april willen wij voor de ad hoc organisatie per 3 maanden iemand uit de groep (jij?) hiervoor 
benaderen. Alles wat met de natuur en dieren te maken heeft is een mogelijk uitje. 
Maakt niet uit of je met z’n tweeën gaat of met 10 leden. Dus regen, zonsopgang, zonsondergang, 
aangespoelde walvis, storm, iets seizoensgebonden, een opwelling van de organisator, etc. 
 
Tips zijn welkom! Tot 31 maart naar Rolf en Cor en daarna naar …..? Jezelf? Meld je aan! 
  
Bespreekavonden 
Ons idee is om circa 3 avonden (mogelijk op wo/do) per seizoen een bespreekavond te houden. 
Bespreken van je foto’s, techniek per natuur en landschap onderwerp, wat wil en wat doe je zelf. 

Groet, Cor en Rolf 

  



9 

 

Evenementen en inspiratie 

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

 
 

 

Rotterdam in the picture – 175 jaar fotografie in Rotterdam 
T/m 17 mei 2015, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 

Stoer, brutaal, dynamisch, modern. Al 175 jaar wordt in beeld gebracht hoe de 
stad telkens weer op de schop gaat, in een aanhoudend proces van opbouw, 
sloop, wederopbouw en uitbreiding. Het proces van verandering heeft in de 
afgelopen 175 jaar tot veel bijzondere opdrachten, foto´s en series geleid. 
Niet eerder is er over Rotterdam een tentoonstelling gemaakt die zo’n breed 
beeld geeft van zowel de stad als de fotografie die er is gemaakt. 
Rotterdamse, Nederlandse en internationale fotografen hebben, al dan niet in 
opdracht, het beeld van de stad mede gevormd. De fotografen hebben een 
visie op de stad ontwikkeld en haar een gezicht gegeven. Het beeld van de stad 
en de stad als beeld komen hier samen in befaamde fotografische 
hoogtepunten en onbekend materiaal. 

 

Dag van de Natuurfotografie 
Zondag 10 mei 2015, Nationaal Park De Hoge Veluwe 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is misschien wel het meest fotogenieke 
natuurgebied van Nederland. Of het nu gaat om het fotograferen van 
landschappen, wild, vogels paddenstoelen of mensen in de natuur, in het Park 
kunt u uw hart ophalen. Tijdens de Dag van de Natuurfotografie zijn er lezingen 
(gratis),workshops (betaald) en er is een fotowedstrijd. Op het Marchantplein 
is een beursplein met o.a. leveranciers, fotografen en reisorganisatie. 

 

Fotofair 2015  
30 en 31 mei 2015, 9:00 - 18:00 uur, Event Center Beekse Bergen 

Met onder andere: Expositie van de winnaars van de Fotowedstrijd2014. 
Uitgebreide Fotobeurs met de laatste nieuwtjes en beursaanbiedingen. 
Workshops en Masterclasses (o.a. natuurfotografie, fashion/portret, sport). 
Demonstraties met fotografen en de importeurs van diversen merken. 
Lezingen met bekende fotografen. Portfoliobesprekingen met Masterreview-
professionals. Activiteiten, in de omgeving met vele fotografische 
mogelijkheden, zoals catwalks, sport, actiefoto's. 

 

Anton Corbijn: Hollands Deep 
T/m 21 juni, Gemeentemuseum Den Haag 

Retrospectief vanwege Corbijns 60e verjaardag, met hoogtepunten uit al zijn 
series. Met dit grote overzicht wil het museum de ontwikkeling van Anton 
Corbijn als autodidact en de diversiteit van zijn onderwerpen en gebruikte 
technieken laten zien. 

 

Anton Corbijn: 1 - 2 - 3 - 4  
T/m 21 juni, Fotomuseum Den Haag 

Anton Corbijn houdt niet van terugkijken op zijn muziekwerk. Maar voor de 
tentoonstelling 1-2-3-4 (one-two-three-four) in het Fotomuseum Den Haag 
heeft hij dat voor één keer gedaan. Uit zijn archief selecteerde hij meer dan 
300 foto’s van bands en zangers: van Nirvana, U2 en Nick Cave tot Siouxsie 
Sioux, REM en The Rolling Stones. Een belangrijk deel is nooit eerder voor het 
publiek te zien geweest. 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/nl/tentoonstellingen/verwacht/evenement/275-rotterdam-in-the-picture-175-jaar-fotografie-in-rotterdam
https://www.hogeveluwe.nl/nl/agenda/dag-van-de-natuurfotografie
http://www.fotofair.nl/
http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/anton-corbijn
http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/anton-corbijn
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Blikvangers - de grootste fotocollectie van Nederland 
T/m 12 juli 2015, Nationaal Archief (naast Den Haag CS) 

Ruim 450 originele foto’s uit eigen collectie tonen Nederland en de wereld 
door de ogen van bekende en minder bekende fotografen, zoals Robert Capa, 
Eva Besnyö, László Moholy-Nagy, Paul Huf, Alexandrine Tinne en Ed van der 
Elsken. De foto’s vertellen niet alleen een verhaal, maar laten ook de 
ontwikkeling van de fotografie zien. 
Met een 3D-bril kan de bezoeker via een virtual reality tour zelf de collectie 
verder verkennen. In totaal zijn in Photopolis 10.000 foto’s te ontdekken. 
Koen Hauser heeft speciaal voor de tentoonstelling een nieuwe serie gemaakt. 
Hiermee levert hij commentaar op de originele historische beelden en de 
verhalen die in de thema’s getoond worden. Zijn doel is de verwondering terug 
te brengen die de foto’s in hun tijd teweeg gebracht kunnen hebben. 

 
 

 

World Press Photo 2015 
T/m 5 juli 2015, Nieuwe Kerk (Amsterdam) 

1e stop in de lange wereldtour van de internationale persfotowedstrijd. 
Indrukwekkende persfoto’s van 41 prijswinnaars uit 17 landen, in acht 
categorieën: Algemeen nieuws, Dagelijks leven, Hard nieuws, Hedendaagse 
kwesties, Langetermijn-projecten, Natuur, Portretten en Sport. De jaarwinnaar 
is Mads Nissen uit Denemarken. 
Midden in de tentoonstelling, in het hoogkoor, zijn op grote panelen en 
beeldschermen de winnaars van de multimedia-wedstrijd te zien. Omdat 
journalisten steeds vaker gebruik maken van bewegend beeld en internet, is in 
2011 deze wedstrijd in het leven geroepen. 

 
 

 

Koninklijke foto’s: Vincent Mentzel in Het Hof 
T/m eind sept 2015, Museum Hof van Nederland (Dordrecht) 

Een bijzondere tentoonstelling van fotojournalist Vincent Mentzel over de 
Koninklijke Familie. Aan de hand van een selectie uit het uitgebreide oeuvre 
van Mentzel wordt een beeld geschetst van de Oranjes door de jaren heen.  
Vincent Mentzel was jarenlang dé fotograaf van de Haagse politiek en is 
befaamd om zijn portretfotografie waarin hij iedere persoonlijkheid feilloos 
weet te treffen. Van leden van het Koninklijk Huis maakte hij honderden foto’s 
die intieme en persoonlijke portretten opleverden. De tentoonstelling toont 
een selectie van 94 toonaangevende foto’s die Mentzel in de loop der jaren 
van hen maakte. 

 

http://www.gahetna.nl/themaplein/blikvangers
https://www.hethofvannederland.nl/tentoonstellingen/koninklijke-fotos/

