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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen 

• Sinds de ALV op 21 september is de bestuurssamenstelling: 
- Voorzitter: Pauline Seijffert 
- Secretaris: Boudewijn Swanenburg 
- Penningmeester: Astrid van Dijk 
- Bestuursleden: Cynthia van der Brugge, Fer Kaptein en Helene Roelofs. 

• Heb je de contributie al betaald? Gaarne € 55 overmaken op rekening NL 41 INGB 0003 1350 98 
t.n.v. Leidse Amateur Fotografen Vereniging, o.v.v. "Contributie 2015-2016 van ..... (je naam)". 

• Het Bestuur heeft besloten dat er toch géén nieuwe barstrippenkaart komt. Drankjes kunnen 
contant worden afgerekend. Oude kaarten kunnen op de club tot t/m 26 oktober tegen contante 
betaling van het openstaande bedrag worden ingeleverd. 

• Nieuwe leden: Noraly Oonk, Hennie Ligtrink 

Opzeggingen: John Arbouw, Annemarie de Graaf, Nelis Visscher 
en Lex Uiterlinden. 

 

Programma komende maanden 

Het gehele actuele jaarprogramma staat op de site. Daar worden eventuele veranderingen steeds 
bijgehouden. 
 

Oktober  

Ma 5 okt - Inspiratie-avond: Neem werk mee van een fotograaf die je inspireert en vertel waarom. 
- Vrij Werk 

Ma 12 okt - Presentatie WG Urban 
- Vrij Werk 
- In de kleine zaal: Mentoraat (voor deelnemers) 

Ma 19 okt - Vrij Werk 

Ma 26 okt Spreker: Daniëlle 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/
http://www.daniellecelie.com/
http://photofestivalleiden.com/?attachment_id=4712
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November 

Ma 2 nov - 3 oktoberfoto´s. Neem je mooiste foto’s mee!  
- Vrij Werk 

Ma 9 nov - Nieuwe leden presenteren eigen werk 
- Uitgebreide fotobespreking 

Ma 16 nov - Thema-opdracht "Beweging" 
- Vrij Werk 

Ma 23 nov - Presentatie WG Natuur 
- Vrij Werk 

Ma 30 nov - Vrij werk 
- In de kleine zaal: Mentoraat (voor deelnemers) 

  
 

 

Thema-opdracht 

Het nieuwe thema is BEWEGING.   
Je kunt het thema op allerlei manieren uitwerken. Je kunt je onderwerp bevriezen zodat het scherp 
blijft tijdens de beweging. Je gebruikt dan een korte sluitertijd. Maar hoe krijg je dan toch duidelijk in 
je foto dat het om beweging gaat? Daar ligt een uitdaging. Die beweging krijg je bijvoorbeeld door het 
meetrekken van je camera met je bewegende onderwerp (‘pannen’). Je onderwerp is dan scherp en de 
omgeving is bewogen, waardoor er snelheid in de foto zit. Dat vraagt wat oefening en kan een mooie 
uitdaging zijn. Je kunt ook kiezen voor een langere sluitertijd zodat de beweging in je onderwerp zelf 
zichtbaar is. Hoeveel scherpte je daarbij wilt houden is aan jou. Denk ook eens aan het draaien van je 
lens, wat ook het effect van beweging kan maken. Je kunt ook alles in je foto scherp hebben, terwijl 
het toch duidelijk is dat het om beweging gaat door het karakter van de foto als geheel. Je kunt 
beweging ook extra duidelijk maken via fotobewerking. Kortom; er zijn heel veel manieren waarop je 
met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. En of je nu kiest voor planten, bloemen, dieren, voorwerpen 
of mensen; het  maakt allemaal niet uit zolang het maar om beweging en verse foto's gaat. Dus leef je 
uit, experimenteer en leer. 
  
Het is interessant om in  de themabespreking  zoveel mogelijk verschillende technieken en 

uitwerkingen te bespreken. Je mag daarom dit keer 2 foto's inzenden, mits er ook 2 verschillende 
technieken zijn gebruikt. Afhankelijk van de inzendingen gebruiken we dan 1 of beide foto's van je om 
een gevarieerd packet te maken. Je mag natuurlijk ook gewoon 1 foto insturen. 
 
De thema bespreking staat gepland op maandag  16 november. 

Stuur max. 2 foto's naar: thema-opdracht@lafv.nl. Dat kan uiterlijk t/m 8 November. 
 
Succes met de uitwerking en we hopen weer op een mooi aantal inzendingen. 

Hartelijke groet,  
Paula van Ommen en Miranda Kaltner 
 

 

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
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Henk Aschman wint 1e prijs bij fotowedstrijd Kunst en Ambacht 

Henk Aschman heeft de 1e prijs van de fotowedstrijd 

Kunst en Ambacht van buurtvereniging De Put in de 

Oude Morsch en de Stichting Historische Haven 

gewonnen met een sfeervol portret van de Leidse 

vioolbouwster Ulrike Wieber. De prijs werd uitgereikt 

bij biercafé Lemmy’s door Wethouder Robert Strijk 

van Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en 

Cultuur. Henk wint hiermee een grote inlijsting van 

zijn foto en een dinerbon van restaurant El Gaucho. 

Het thema van de fotowedstrijd was gekozen in 

aansluiting op het thema van de Open 

Monumentendagen 2015. De jury bestond uit Nelleke Oosten, Sander Pardon, Wouter Keuris, Frederik 

Roes en Peter Zuur. De genomineerde foto’s worden in de eerste twee weken van oktober 

geëxposeerd in de etalage van The Printer (Morsstraat 2) en tijdens de 3-oktoberfestiviteiten op het 

Kort Galgewater. Lees verder op de website. 

Gefeliciteerd Henk! 

 

 

Internationaal Fotofestival Leiden 

Van 10-31 oktober vindt het inmiddels 3e IFL plaats. Een selectie van 

20 opkomende Europese fotografen op groot formaat op zuilen op 
o.a. de Hooglandse Kerkgracht. Daarnaast een solo van de winnares 

van vorig jaar Renate Beense en gasttentoonstellingen van Face the 
Dutch (bloemlezing van de Nederlandse fotografie), Photoville (New York), HeadOn (Sydney), Photo 
Festival Aleppo (Syrië), LagosPhoto (Nigeria). 
Ook het randprogramma is interessant: 

• 10 okt: Workshops over Selfies, visual storytelling, timelapse, cyanotype. Laatste kans!  
• 10 okt: Lezingen: Parlementaire fotografie, de vrouw in de fotografie, oog voor detail, fotoboeken. 

• 11 okt: Portfolio reviews voor (semi)professionele fotografen. 

• Fotokijkdag ‘Tussen Kunst en Kiek’ waar je oude foto’s kunt laten taxeren.  

De opening is dit jaar besloten. 
Voor meer informatie, kijk op http://photofestivalleiden.com/.  
 
 

Workshops van het Amsterdams Centrum voor Fotografie 

• Een reportage maken, zaterdag 31 oktober met Karijn Kakebeeke 
• Van selectie tot volgorde; Editen van je fotoseries, zondag 15 november met 

Karijn Kakebeeke 

Bethaniënstraat 9, 1012 BZ Amsterdam. 

 

  

http://www.lafv.nl/2015/09/29/fotografisch-vakmanschap-henk-aschman-wint-1e-prijs-bij-fotowedstrijd-kunst-en-ambacht/
http://www.lafv.nl/2015/09/29/fotografisch-vakmanschap-henk-aschman-wint-1e-prijs-bij-fotowedstrijd-kunst-en-ambacht/
http://photofestivalleiden.com/
http://www.acf-web.nl/een-reportage-maken-dagworkshop/
http://www.acf-web.nl/van-selectie-tot-volgorde-editen-van-je-fotoseries-dagworkshop/
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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) 

Stadhuis, Burgerzaken   Clubtentoonstelling 3 oktober – 2 nov  

 

Café Van Engelen, kelder  Leidse Havens  - 29 september 

Theehuis Rhijnhof Ambachten: schilder en vioolbouwer  

Radius Merenwijk Ambachten: Burgy Bouwbedrijf en 
glasinloodbewerker 

 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Troubadours - begin nov 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig  

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis Diederik van Leyden Gael 
Permanente expositie van 10 beelden.  

Permanent 

 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

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

De najaarseditie heeft als thema ‘Magisch licht’. Inzending 1 oktober t/m 15 november, de uitslag 
staat 7 december op de website.  

• 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. 
 

Andere fotowedstrijden 

• Fotowedstrijd.eu  
Inschrijving tot en met 29 -12 -2015. 10 categorieën die gejureerd worden door de 13 
professionals uit de fotografiewereld. Vele prijzen met meer dan € 30.000,00 aan waarde, 
verdeeld over 121 prijzen, met een Super hoofdprijs ter waarde van € 2.495,00 aan Canon 
producten. In elke categorie een eerste prijs tussen de € 1.250,00 en € 1.599,00. De winnaars 
worden geëxposeerd op de foto expositie van de Fotofair 2016.  
Categorieën: 1. Zoogdieren, 2. Vogels, 3. Macro, 4. Huisdieren, 5. Dierentuin, 6. Reizen - 
Documentair – Straatfotografie, 7. Landschap & architectuur en openbare kunstwerken, 8. Sport, 
9. Mode & accessoires - Portretten – Trouwen, 10. Art. 

• NRC Fotowedstrijd: ‘Nederland fotografeert’ 
In 2015 organiseert NRC in samenwerking met Nikon het 
gehele jaar door een fotowedstrijd. Het thema van 
oktober is 'Sport. Upload uw beste foto en maak kans op 
de vakjury- en/of publieksprijs van deze maand.  

• Fotowedstrijd Joods leven anno 2015 
Het Joods Historisch Museum wil nieuwe foto’s van het hedendaagse joodse leven in Nederland 
toevoegen aan zijn collectie. Daarom organiseert het museum een fotowedstrijd, waar iedereen aan 
kan meedoen. Stuur je mooiste foto’s in en win een Leica camera!  

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/stadhuis/
http://www.lafv.nl/2015/09/06/clubtentoonstelling-3-oktober-in-het-stadhuis/
http://cafevanengelen.com/
http://www.lafv.nl/2015/09/30/leidse-havens/
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://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://www.fotowedstrijd.eu/
http://fotowedstrijd.eu/jury%20fotowedstrijd%202014.html
http://fotowedstrijd.eu/prijzen-prices.html
http://fotowedstrijd.eu/prijzen-prices.html
http://foto.nrc.nl/
http://www.jckfotowedstrijd.nl/
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Evenementen en inspiratie 

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

 

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. 

 

Expositie Landelijke Gespreksgroep Portret 
T/m 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! 

 

Alex Timmermans: Storytelling 
T/m 24 oktober 2015, Eduard Planting Gallery (Amsterdam) 

Met ‘Storytelling’ presenteert de collodium expert een serie verhalende, 
surrealistische zwart-wit foto’s. De geënsceneerde beelden, met subtiele 
humor, zijn rijk aan details en hebben een diep contrast en warme toon. Ook 
zijn er portretten te zien van Erwin Olaf, Jimmy Nelson, Mart Visser en 
Redmond O’Hanlon. 

 

 

‘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. FOTODOK brengt,  in 
samenwerking met Fotoweek het werk van de Fotograaf des Vaderlands 2015 
naar Utrecht.  

 

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. 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://www.obvw.nl/actueel/colors-of-decay.html
http://www.huiskinesis.nl/
http://www.eduardplanting.com/shows-art-fairs/current-forthcoming-shows/alex-timmermans-story.html
http://photoq.nl/locatie/eduard-planting-gallery/
http://www.pf.nl/agenda/kijk-mijn-straat/
http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/the-vincent-award-room-in-the-picture
http://photoq.nl/locatie/gemeentemuseum-den-haag/
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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.  

 

 

Magnum Contact Sheets 
T/m 9 december 2015, FOAM Amsterdam 

Magnum Contact Sheets toont de magie rond het allesomvattende 
‘beslissende moment’ en het ontstaan van iconische beelden. Deze 
tentoonstelling geeft aan de hand van originele contactvellen inzicht in het 
werkproces van ’s werelds beroemdste journalistieke fotografen. 
De tentoonstelling bevat 60 contactvellen en bijbehorende single images en 
biedt een chronologisch overzicht van markante historische momenten vanaf 
de jaren 30 tot 2010. Er is werk te zien van de hand van vermaarde fotografen 
als Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David „Chim“ Seymour, Werner 
Bischof, George Rodger, Elliott Erwitt, Martin Parr, Jim Goldberg, Trent Parke, 
Paolo Pellegrin en Alec Soth. Met Contact Sheets toont het legendarische (in 
1947 opgerichte) agentschap Magnum Photos voor het eerst de 
omstandigheden waarin de beelden van deze fotografen tot stand kwamen. 
Niet alleen de momenten vóór en net na het maken van die ene iconische foto 
zijn te zien, maar ook de aantekeningen van de fotograaf die het beslissende 
moment op het vel markeerden, vaak lang nadat de foto was geschoten. 

 

http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/hellen-van-meene
http://www.foam.org/nl/museum/programma/magnum-contact-sheets

