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De LAFV Nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. 
Redactie: Cynthia van der Brugge  

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen 

• 1e clubavond nieuwe seizoen: 7 september. Welkom terug in de Berlagestraat! We beginnen 
laagdrempelig met vakantiefoto’s en er is een traktatie. 

• Er komt een nieuwe barstrippenkaart (met andere prijzen). Oude strippenkaarten kunnen 
worden ingewisseld tegen cash of een nieuwe strippenkaart.  

• Er is nog plek in het mentoraat 2015-16 voor Harry Sikkenk! Het gaat om 5 bijeenkomsten op 
maandagavond (te beginnen op 12 oktober). De fototechniek wordt als bekend beschouwd, je 
leert dus niet je camera bedienen. Als je je opgeeft gaan we ervan uit dat je je ook echt inzet voor 
het mentoraat en alle avonden aanwezig zult zijn. De eigen bijdrage is 65,00 euro per deelnemer. 
Geef je uiterlijk 6 september op bij Pauline Seijffert (pseijffert@gmail.com).  

• Nieuwe leden: Evert Jan Westera. 

Opzeggingen: Marluus Breuer, Miranda Schenkel, Chris Bakker, Johan de Vos, Nelis Visscher. 

 

Programma 

September  

Ma 7 sept Welkom terug op de Berlagestraat! Vakantiefoto's en een traktatie. 

Ma 14 sept - Presentatie van de LAFV op het Amateurkunst Festival 2015 
- Vrij Werk (plenair) 

Ma 21 sept - Algemene Ledenvergadering 
- Vrij Werk (plenair) 

Ma 28 sept - Thema-opdracht "Dubbel" (zie hierna) 
- Vrij Werk (plenair) 

Oktober  

Ma 5 okt - Nieuwe leden presenteren hun werk. 
- Inspiratie-avond: Neem werk mee van een fotograaf die je inspireert en vertel waarom. 

Ma 13 okt - Presentatie WG Urban 
- Vrij Werk (plenair) 

Ma 19 okt - Uitgebreide Foto-bespreking 
- Vrij Werk (Tafeltjes) 

Ma 26 okt Spreker: Danielle Celie. Leids fotografe en geselecteerd voor het Fotofestival Leiden 2015. 

  

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
http://www.daniellecelie.com/
http://photofestivalleiden.com/?attachment_id=4712
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Thema-opdracht 

Het volgende thema voor de thema opdracht is: DUBBEL 
Je kunt deze uitdaging vanaf alle kanten uitwerken  en je bent vrij om het thema naar jouw inzicht 
vorm te geven. Je kunt je uitleven door het thema in 1 foto uit te beelden, of je kunt werken met 
bewerkingen en lagen en zo meerdere foto's tot 1 foto maken. Net wat je wilt. Laat je fantasie 
spreken.  
Voor de bespreking willen we graag horen hoe je op het idee bent gekomen en hoe je het verder hebt 
aangepakt. Welke technieken en instellingen je bij het fotograferen of de bewerking hebt gebruikt. 
 
Iedereen mag meedoen. Het moet wel een "verse" foto zijn die je in pas na de afkondiging van het 

thema hebt gemaakt. Doe je ook mee? Stuur je foto uiterlijk 18 september op beamerformaat (max 
1080 hoog) aan thema-opdracht@lafv.nl. Leer, probeer en experimenteer! De thema-avond waarop 
we de foto’s met elkaar bekijken en bespreken is op 28 september (o.v.). 
Allemaal een fijne vakantie periode gewenst. 

Hartelijke groet, ook namens Miranda,  
Paula van Ommen 
 

 

Internationaal Fotofestival Leiden 

Van 10-31 oktober vindt het inmiddels 3e IFL plaats. 20 Europese 
fotografen op o.a. de Hooglandse Kerkgracht, en daarnaast weer een 
expositie van Photoville in zeecontainers op het Pieterskerkplein. Het 
randprogramma wordt langzaam maar zeker bekend.  
Aangekondigd zijn al: 

- Een Fotokijkdag waar je oude foto’s kunt laten taxeren à la Tussen Kunst en Kitsch. 
- Een programma van inspirerende workshops en lezingen over diverse genres en technieken. 

In de pijpleiding zitten nog portfolio reviews, kleinere tentoonstellingen en andere evenementen.  
De opening is dit jaar besloten. 
 
 

Fotowedstrijd Oude Morsch ‘Kunst & Ambacht’ 

De buurtvereniging De Put in de Oude Morsch en Stichting Historische Haven Leiden nodigen alle 

(amateur) fotografen uit Leiden en omgeving uit voor een fotowedstrijd met als thema ‘Kunst & 

Ambacht’. Dit thema sluit aan op het thema van de open monumenten dagen 2015. We zoeken foto’s 

genomen in Leiden en vooral in de Oude Morsch waarop aandacht is voor de maritieme kunst, 

scheepsambachten, etc. 

 Max. 3 foto’s p.p., max 12MB in totaal, px/inch kwaliteit voor groot formaat 

 Historische foto’s tellen ook mee, mits zelf gemaakt. 

 Sluitingsdatum: 18 september 24:00 uur, mailadres: fotowedstrijd@deoudemorsch.nl 

De jury bestaat uit o.a. Nelleke Oosten en twee professionele fotografen. De prijsuitreiking  op 
maandag  28  september  om 19:30 uur  bij biercafé Lemmy’s door Wethouder Robert Strijk van 
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur. De eerste prijs is een inlijsting van de winnende 
foto op groot formaat en een dinerbon van El Gaucho Grillrestaurant in Leiden. 
Meer informatie over de fotowedstrijd, zie www.deoudemorsch.nl. 

 

 

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://photofestivalleiden.com/fotografen-2015/
http://photofestivalleiden.com/fotografen-2015/
http://photofestivalleiden.com/2015/08/27/oude-familiefotos-onder-de-loep-op-de-fotokijkdag/
http://photofestivalleiden.com/2015/08/26/workshops-en-lezingen/
mailto:fotowedstrijd@deoudemorsch.nl
http://www.deoudemorsch.nl/
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

• Foto Online: 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar).  

De zomereditie had als thema ‘Beeldbewerking’. Deelnemende LAFV-ers: Han de Bruin, Miranda 

Kaltner, Jolien Schroot, Boudewijn Swanenburg en Esther van de Laak (hoogst scorend, net 
buiten de prijzen). 

• 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. 
 
 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

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

Stadhuis, Burgerzaken   Clubtentoonstelling ‘3 oktober’ 8 sept – 2 nov   

Tieleman & Dros    

Café Van Engelen 
(expositieruimte in de kelder) 

Noorderliefde 2014 en 2015 
Selectie van 20 foto's. 

- 29 september  

Theehuis Rhijnhof Ambachten: boekbinder, pottenbakker - begin oktober  

Radius Merenwijk Ambachten: schilder, meubelmaker - begin oktober  

Foyer Aalmarktzaal 
(alleen met ticket) 

Troubadours - begin 
november 

 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig 

 

Buytenwegh Zoetermeer Breestraatproject (de werkers) Sept - ?  

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

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

Permanent 

 

 

 

  

http://fotobond.nl/taak-en-gespreksgroepen/wedstrijden-en-exposities/foto-online-2015/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/stadhuis/
http://cafevanengelen.com/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.radiuswelzijn.nl/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.hetgebouw.nl/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
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/wp-content/uploads/2014/11/fotoboekje-leven-in-de-kooi-cover.png
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2014/01/9_tvdv_dsc_40372.jpg
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Evenementen en inspiratie 

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

 

 

In 2015 organiseert NRC in samenwerking met Nikon het gehele jaar door een 
fotowedstrijd. Elke maand kunt u uw eigen foto insturen die aansluit op het 
thema van de maand. Het thema van september is 'Stilleven'. Upload uw beste 
foto en maak kans op de vakjury- en/of publieksprijs van deze maand.  
De foto moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
• De foto moet passen binnen het thema Stilleven 
• De foto moet gemaakt zijn in Nederland 
• De foto moet gemaakt zijn in 2015 

 

Colors of Decay: Maestro Fotografie (Bas van der Poel) 
T/m 21 oktober 2015, Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar 

Bas van der Poel is een fotograaf met een passie voor de esthetiek van verval. 
Hiervoor bezoekt hij plaatsen die normaal afgesloten zijn voor publiek om daar 
foto’s te maken van de schoonheid van natuurlijk verval. Deze gebouwen 
kunnen leegstaande ziekenhuizen, vergeten boerderijen, gesloten fabrieken, 
vervallen kastelen of verlaten kerken zijn. Het bezoeken van de locaties is vaak 
gevaarlijk vanwege de staat waarin de gebouwen verkeren. 

 
 

 

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. Van leden van het Koninklijk Huis maakte 
hij honderden foto’s die intieme en persoonlijke portretten opleverden.  

 

Expositie Landelijke Gespreksgroep Portret 
01 augustus – 24 oktober, Huis Kinesis (Delft) 

De Landelijke Gespreksgroep Portret van de Bond voor Nederlandse Amateur 
Fotografen Verenigingen (BNAFV), kortweg Fotobond.  houdt zich bezig met 
het fotograferen van de mens in al zijn verschijningsvormen en gaat dus uit van 
een veel ruimere opvatting dan alleen het studio-portret. Er bestaat een grote 
vrijheid met betrekking tot de vormgeving. 
In planning staan een zondag in september en oktober.  Deelnemers aan de 
expositie  maken “creatieve portretten” van bezoekers bijv. tbv facebook & 
linkedin en verzorgen diverse portfoliobesprekingen. Laat U inspireren! 

 

‘Kijk! Mijn Straat’ 
6 sep - 25 okt 2015, buitententoonstelling, Hamburgerstraat 28, Utrecht 

Nederland, van boven een vlak en weinig divers land met voornamelijk water, 
wat huizen en een hoop platteland. Maar wanneer je wat meer inzoomt, zie je 
hoe divers de buurten in die dorpen en steden zijn. Denk aan de de kleine 
plattelandsdorpjes in Friesland in vergelijking met deflatgebouwen in de 
Bijlmer. FOTODOK brengt,  in samenwerking met Fotoweek het werk van de 
Fotograaf des Vaderlands 2015 naar Utrecht.  

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://foto.nrc.nl/
http://www.obvw.nl/actueel/colors-of-decay.html
https://www.hethofvannederland.nl/tentoonstellingen/koninklijke-fotos/
http://www.huiskinesis.nl/
http://www.pf.nl/agenda/kijk-mijn-straat/
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Unseen Photo Fair Amsterdam 
18 - 20 sept, Westergasfabriek, Amsterdam 

Unseen, the annual celebration of new photography, returns to Amsterdam 
with an even sharper focus on undiscovered, unknown and unseen work by 
both young talent and established artists. 
Unseen is Amsterdam’s international photography fair devoted to presenting 
photography talent and unseen work by established artists. During the last 
three editions, Unseen has presented the work of more than 500 international 
artists represented by an array of galleries. Unseen has annually welcomed an 
average of 24,000 visitors and created an environment that encourages and 
stimulates young talent. 

 

In the Picture: Fotografie als bron voor schilderkunst 
T/m 29 november 2015, Gemeentemuseum Den Haag 

In In the Picture komen schilders aan bod, waarbij fotografie het vertrekpunt 
is. Vanaf haar opkomst in de negentiende eeuw biedt fotografie nieuwe 
mogelijkheden voor kunstenaars. Fotografie kan dienen als technisch 
hulpmiddel, en helpt kunstenaars om op een andere manier te kijken naar de 
wereld om hen heen. Door het gebruik van fotografie tijdens het schilderen 
kunnen kunstenaars bijvoorbeeld experimenteren met compositie, uitsnede, 
kleur en lichtval. Het fotografische beeld verplaatst zich naar het doek en 
wordt zo door de kunstenaar bewust in een andere context gebracht. 

 
 

 

Hellen van Meene: The Years Shall Run Like Rabbits 
T/m 29 november 2015, Fotomuseum Den Haag 

Hellen van Meene (1972) behoort al twintig jaar tot de internationale top van 
fotografen. Met haar opvallend eigen handschrift en tijdloze, intieme beelden 
van jonge meisjes in hun ontwikkeling naar volwassenheid oogst zij wereldwijd 
lof.  
Van Meenes bijzondere stijl wordt gekenmerkt door tijdloosheid en 
geheimzinnigheid van haar beelden en door haar consequente gebruik van 
natuurlijk licht. Mede door de bepalende rol van lichtval in haar foto’s, maar 
ook door de manier waarop ze de pubermeisjes in beeld brengt, wordt zij soms 
vergeleken met meesters uit de schilderkunst: van Botticelli en Velázquez tot 
de negentiende-eeuwse Prerafaëlieten. 
Haar modellen, vaak jonge meisjes, vindt Van Meene in haar directe omgeving 
of zij spreekt ze zomaar aan op straat. Het doet er voor haar niet toe wie het 
meisje is of waar zij vandaan komt. Om die reden geeft ze haar foto’s bewust 
geen titels; er is geen verwijzing nodig naar de identiteit van de 
geportretteerde. De foto is een door Van Meene zorgvuldig geregisseerd 
moment, de persoon kan er de volgende dag al weer anders uitzien – zeker 
wanneer het gaat om meisjes in een ‘tussenfase’, de leeftijd op de drempel 
naar volwassenheid.  

 

http://unseenamsterdam.com/
http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/the-vincent-award-room-in-the-picture
http://photoq.nl/locatie/gemeentemuseum-den-haag/
http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/hellen-van-meene

