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www.lafv.nl 
 

http://www.facebook.com/LeidseAFV 
 

http://twitter.com/lafv1922 
  

  

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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen 

 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)". 

 Nieuwe leden: Rachid Zerrou (geen foto), Eduard Boelen (1), 
Niels Versluys (2), Ron Moons (3). 

Opzeggingen: Louis Barkmeijer 

 

Programma komende maanden 

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

November 

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

Ma 9 nov - Nieuwe leden presenteren eigen werk 
- Weggeef-avond LAFV-bibliotheek: Prachtige boeken om zo mee te nemen! 

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) 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
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Herinnering: Drie Oktober-foto’s 

Neem je mooiste drie oktoberfoto’s van dit jaar op 2 november mee om aan de aanwezige clubleden 
te laten zien op de thema-avond ‘Drie Oktober’. 

Stuur tevens je beste drie foto’s per activiteit naar: tentoonstellingenLAFV@gmail.com  
Graag bij de mail  in bijlagen aanleveren in formaat small:  breedte (600 pixels), hoogte (400 pixels). 
Zet je eigen naam in de naam van het bestand. Bewaar zelf de bestanden in groot formaat op je eigen 
computer. 

Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor een mogelijke tentoonstelling 
volgend jaar in de aanloop naar de 3-oktoberviering 2016. Volgend jaar in 
augustus kunnen we dan zien of er een serie is te maken van onze 
allermooiste foto’s. 

Vergeet niet onze LAFV- 3 oktobertentoonstelling te gaan bekijken in het 
stadhuis. Tot 2 november nog te zien! 

Jannie de Groot 
 

 

Opheffing LAFV-bibliotheek, weggeef-avond op 9 november 

Onlangs heeft het bestuur om verschillende redenen besloten de LAFV-bibliotheek op te heffen. De 
boeken zijn uitgezocht. Een klein deel (vooral LAFV-gerelateerde boeken) blijft bewaard, een selectie 
van ouder en/of bijzonder materiaal wordt aangeboden aan de Universiteitsbibliotheek. Het grootste 
deel wordt aangeboden aan de leden, die er tenslotte via de contributie voor hebben betaald. 

Op 9 november vindt er een weggeef-avond plaats. Er zitten prachtige boeken bij waarmee je je 
clubcontributie er zo weer uit hebt. Neem dus een extra tas mee! 
 

Impressie van de LAFV-bibliotheek. Niet alle titels worden aan de leden aangeboden. 

  

mailto:tentoonstellingenLAFV@gmail.com
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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 
 

 

Agenda Afdeling Elf 

 Di 3 nov 2015: Afdelingsavond bij FC’59 met natuurfotografe Loulou Beavers. www.photo-
moments.nl. Locatie: Speeltuin Bomenrijk, Beukenlaan 1, 2612 VC Delft. Aanvang 20.00 uur. 

 Wo 18 nov 2015: Afdelingswedstrijd 5 foto’s met samenhang. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

 Do 3 dec 2015: Carel van Hees over fotoboeken bij FLV, Molenpad 2A in Leidschendam.  

 Do 21 jan 2016: Algemene ledenvergadering bij FLV, Molenpad 2A in Leidschendam. 

 Do 14 april 2016: Natuurfotograaf Theo Bosboom bij FLV, Molenpad 2A in Leidschendam.  

  

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://www.photo-moments.nl/
http://www.photo-moments.nl/
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Ledenadministratie en Nieuwsbrief Fotobond 

Van de Fotobond – of Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie 
zoals de naam tegenwoordig luidt – is de website gerenoveerd. 
Een onderdeel daarvan is een pagina waar leden hun eigen 
gegevens kunnen nakijken en zo nodig veranderen. Sommige 
leden waarvan het juiste e-mail adres bij de bond bekend was, hebben hierover rechtstreeks bericht 
gekregen. Bij controle bleek echter het e-mail adres van 42 van onze leden verouderd of te ontbreken. 
Dat is inmiddels gecorrigeerd. 

Je kan inloggen op http://leden.fotobond.nl/ met het e-mail adres zoals vermeld op de meegezonden 
ledenlijst. De eerste keer moet je klikken op ‘Nieuw wachtwoord aanvragen’. Je krijgt dan direct een e-
mail met een inlog link. Daarna kan je zelf een wachtwoord instellen en je gegevens controleren via 
‘Mijn account’ en eventueel corrigeren via ‘Gegevens bewerken’. Ook kan je daarbij aangeven of je de 
nieuwsbrief voor leden van de fotobond wilt ontvangen. 

Als je dit allemaal gedoe vindt, kijk dan je gegevens in de meegezonden ledenlijst na en geef eventuele 
wijzigingen door aan secretaris@lafv.nl. Dan breng ik de wijzigingen in zowel de LAFV gegevens als die 
van de bond aan. Kleine moeite. Wat mij betreft is dit de beste optie, want dan weet ik zeker dat het 
LAFV ledenbestand correct en up to date is. 

Boudewijn Swanenburg 
secretaris LAFV 

 
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.  
Met het thema magisch licht kan je alle kanten op. Wat ‘magisch’ 
daarbij inhoudt, bepaalt de fotograaf zelf. De jury kijkt ernaar en heeft 
misschien wel heel andere ideeën of wordt getroffen door de manier 
waarop jij dat woord ‘Magisch’ gestalte hebt gegeven.  
 

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 

 Series: 5 foto’s met samenhang. Inleveren: 18 november bij Fotoclub De Haagse.  
Individuele wedstrijd. Onderwerp en formaat zijn vrij. Maximale grootte 40 x 50 cm (incl. evt. 

passe-partout). Foto’s worden ter plekke beoordeeld en besproken door een zeer ervaren 
jurylid. De hoogst geëindigde fotografen worden namens de Afdeling genomineerd voor Foto 
Nationaal 2016. De prijs voor de beste inzending is een cadeaubon. 
Locatie: Wapserveenstraat 507, Den Haag (oude telefooncentrale). Aanvang 20.00 uur.  
Het benodigde inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Boudewijn Swanenburg.  
Zie verder: http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/  

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

http://leden.fotobond.nl/
mailto:secretaris@lafv.nl
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
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Andere fotowedstrijden 

 AVROTROS Fotografiewedstrijd: ‘Thuis’ 
In de donkere maanden van het jaar, waarin men meer tijd binnenshuis doorbrengt, gaat 
AVROTROS op zoek naar het thuisgevoel van Nederland en organiseert een fotografiewedstrijd 
rondom het thema 'Thuis'. 
Uiterlijk 15 november, max 3 foto’s. De winnende foto wordt in de entreehal van het 
Fotomuseum Den Haag geëxposeerd en samen met een interview gepubliceerd in Kunst & Cultuur 
Magazine. De winnaar ontvangt bovendien een Canon-tegoedbon ter waarde van € 750,- 

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

 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. 

 Kunstprijs BplusC 2016: ‘Balans’ 
Kunstprijs BplusC daagt beeldende amateurkunstenaars uit Leiden 
en omgeving uit om hun werk door een vakjury te laten beoordelen 
op originaliteit, artisticiteit en techniek. Alle uitingen van beeldende 
kunst zijn toegestaan; Schilderen, textiel, fotografie, collage, 
videokunst, keramiek, smeden en meer. Deelname is gratis.  
Aanmelden is mogelijk tot 1 februari 2016. Inschrijfformulier en 
voorwaarden op de website van BplusC. Alle inzendingen worden 
van 14 maart t/m 23 april 2016 geëxposeerd in het Volkshuis. 
Daartoe moeten deze op 12 maart hangklaar bij het Volkshuis 
worden aangeleverd. Feestelijke prijsuitreiking op 23 april. 

  

http://web.avrotros.nl/cultuur/kunst/themamaanden/2015_fotografiemaand/wedstrijd/info.aspx
http://www.avrotros.nl/site/leden/magazines
http://www.avrotros.nl/site/leden/magazines
http://foto.nrc.nl/
http://www.fotowedstrijd.eu/
http://fotowedstrijd.eu/jury%20fotowedstrijd%202014.html
http://fotowedstrijd.eu/prijzen-prices.html
http://fotowedstrijd.eu/prijzen-prices.html
http://www.bplusc.nl/cursusaanbod/beeldende-kunst/kunstprijs2016.html?Kunstprijs%202016
http://www.bplusc.nl/cursusaanbod/beeldende-kunst/kunstprijs2016.html?Kunstprijs%202016
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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) 

Café Van Engelen, kelder  Leidse Havens  - 24 nov 

 

Café Van Engelen, kelder Nachtfotografie 25 nov – 19 jan 

Theehuis Rhijnhof Ambachten: fijnschilder en vioolbouwer - 10 dec 

Radius Merenwijk Ambachten: Glazenier en Klassiek bouwer - 15 dec 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Troubadours - 10 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 

 

 

Column van Gerben Ferwerda: Fotobewerken  

Als ik een uurtje over heb en niks anders te doen dan ga ik 
fotobewerken. Het is een heerlijk tijdverdrijf en de tijd vliegt. 
Voor anderen is photoshoppen echter een heel serieuze zaak, 
schrijft Gerben Ferwerda in zijn nieuwe column 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. 

 

Masterclass BredaPhoto 2016 - een unieke uitdaging! 

Ben jij een amateurfotograaf die wil worden uitgedaagd om een professionele stap vooruit te zetten? 
Die wil ervaren wat denken en fotograferen volgens een concept inhoudt? En die zijn voordeel wil 
doen met een inhoudelijke terugkoppeling van een professionele fotograaf? 

De nieuwe opzet van de Masterclass van BredaPhoto 
2016 biedt jou die ruimte. In een kleine groep van 
maximaal 10 deelnemers werk je in vijf bijeenkomsten 
onder leiding van een professionele fotograaf (docent) 
aan je eigen project. Leidraad is het thema YOU van 
BredaPhoto 2016. 

In totaal zijn er drie groepen met elk een docent, dus 
ruimte voor maximaal 30 fotografen. Aan het eind van 
de Masterclass wordt door de curatoren en de docenten 
uit jouw werk een selectie gemaakt voor een expositie, 
die deel uitmaakt van het programma van BredaPhoto 2016 (15 september t/m 30 oktober 2016). 

Zend voor 1 dec 2015 minimaal 10 en maximaal 15 foto's in, waaronder minimaal één serie van 

minimaal 5 foto’s. Meer informatie vind je op www.bredaphoto.nl/nl/masterclass. 

 

  

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://cafevanengelen.com/
http://www.lafv.nl/2015/09/30/leidse-havens/
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://www.lafv.nl/2015/10/30/column-fotobewerken/
mailto:communicatie@lafv.nl
http://www.bredaphoto.nl/nl/masterclass
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Evenementen en inspiratie 

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

 

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.  

 

 

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://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
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
http://www.foam.org/nl/museum/programma/magnum-contact-sheets
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Informatie van werkgroepen 

 

‘Met andere ogen’ 

De voormalige werkgroep Abstract is omgevormd tot ‘Met andere ogen’. Alle LAFV-ers kunnen 
meedoen, je hoeft dus geen ‘werkgroeplid’ te zijn. 
De eerste zondag van de maand gaan we gezamenlijk fotograferen in Leiden en directe omgeving aan 
de hand van een thema, maar je mag ook met een eigen idee aan de slag gaan. Ook kun je tijdens deze 
middagen samen met andere fotografen werken aan je techniek. 
Vooraf en/of achteraf doen we gezellig een drankje. 
 

2015  

1 nov, 20:00 uur Beweging, De Bruine Boon 

6 dec, 14:30 uur Rood, Station Leiden Centraal 

  

2016  

3 jan, 14:30 uur Drie, Dende Leiden 

7 feb, 14:30 uur Harig, Hortus Botanicus Leiden 

6 mrt, 14:30 uur Liefde, Hooglandse Kerk 

1 mei, 14:30 uur Anders, V&D Leiden 

5 jun, 14:30 uur Blingbling, Zwembad De Vliet, Leiden 

3 jul, 14:30 uur Ruim, Vlietland 

7 aug, 14:30 uur Droom, Theehuis 'De Leidse Hout' 

4 sept, 14:30 uur Verrassing, Anne&Max Leiden 

 
 

Werkgroep Stedelijke Verkenning (Urban) 

Coördinatoren: Wim van Oordt en Pierre Luiten. 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/   
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/390562517750471/  
 

2015  

1 nov Delft station en zuid deel van de campus. 

29 nov UNSEEN in Leiden, thema voor een komende tentoonstelling (zie hieronder) 

27 dec Voorschoten Krim II en binnenstad. 

   

2016  

31 jan Oostkant IJ, pakhuizen etc. 

28 feb Zaandam/Hoorn. 

27 maart (1e paasdag): Zuidas Amsterdam. 

23 april Zaterdag, avond/nacht fotografie Botlek gebied/landtong: aanlegplaatsen 
schepen. 

29 mei Campus Erasmus universiteit. 

26 juni Dordrecht. 

31 juli Utrecht Leidsche Rijn langs de A2. 

 
Er kan nog in worden geschoven als er nog interessante locaties worden aangedragen. 

mailto:wimmes1970@hotmail.com
mailto:fam.luiten@kpnmail.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/
https://www.facebook.com/groups/390562517750471/
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Verder willen we graag meer bespreekavonden houden. Dit zou bv als een huiskamergroepje kunnen. 
En dan wie als eerste aanmelden kunnen meedoen. Of als er erg veel animo voor kunnen we bij cafe 
van Engelen of een andere locatie uitwijken. 
Tentoonstelling UNSEEN met Estec Photo Club 
We zijn gevraagd door de Tentoonstellingscommissie of we mee willen doen met een expositie bij 
Estec in Noordwijk. Bojana is daar werkzaam en zo doende kunnen we daar exposeren. Het idee is dat 
de LAFV en EPC een gezamenlijke tentoonstelling houden. Het thema is UNSEEN: plekken in Leiden of 
Noordwijk waar men normaal gesproken aan voorbij zou lopen, oninteressant zijn, lelijk etc. 

"Ongezien - mensen en plaatsen" 

Wij voelen ons in ons leven vertrouwd met de mensen en plaatsen om ons heen. Sommigen zijn ons 
bekend en dierbaar, anderen zijn slechts voorbijgangers. Vaak beschouwen we die mensen en 
plaatsen als vanzelfsprekend en nemen hen niet eens echt waar.  

Als je om je heen kijkt, besef je dat er veel mensen zijn die je dagelijks tegenkomt - buren, collega's, 
de bakker om de hoek - van wie je niets weet over wat hen bezighoudt, hun geluk, hun zorgen, hun 
geheimen ... En als je door de straat loopt, let je ook vast niet op de details die te zien zijn. 

Wij willen graag even stilstaan bij die 'ongeziene' mensen en plekken. We willen er niet alleen naar 
kijken, maar ze ook zien. 
Als fotografen leg je de momenten van betekenis vast, 'vang' je eigenaardige persoonlijkheden, 
emoties, details ... en zo maak je ze 'gezien'.  

 
Er is plaats voor 40 foto’s. Er zijn 3 LAFV werkgroepen gevraagd om mee te doen. Dus per werkgroep 
komen er 7 foto’s te hangen. Geef even aan of je mee zou willen doen aan dit thema-project. 
 
 

Werkgroep Natuur en Landschap 

Coördinatoren: Cor de Feber en Rolf Zoutendijk. 
Webpagina:  http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/  
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/785640141448755/  
 

2015  

Za 21 nov Nog in te vullen. 

Ma 23 nov Presentatie foto’s van leden N&L. 

Zo 13 dec   Nog in te vullen. 

   

2016  

Za 16 jan  

Zo 21 feb  

Za 19 mrt  

Zo 17 apr  

Za 21 mei  

Zo 19 jun  

Za 16 jul  

Zo 21 aug  

 
Voor alle foto uitjes geldt dat er vooraf een mail verstuurd wordt met info en aanmelding. 
Zet alvast alle data in je agenda! 

mailto:c.feber@ziggo.nl
mailto:r.zoutendijk@gmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/
https://www.facebook.com/groups/785640141448755/
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Meld je aan om ook een item (mede) te organiseren. Dit kan ook een specifiek onderwerp zijn, zoals 
vogels, dieren, flora, bos of landschap, macro, etc. Wij willen graag een wisselwerking en verdieping 
met thema’s, begeleiding en samenwerking! 
 

Werkgroep Portret 

Coördinator: Nico Groen 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/   
 

2015  

Di 3 nov, 20.00 u. Foto bespreking bij Nico 

Di 17 nov, 19.30 u. Shoot clubgebouw 

Zo 13 dec, 10.30 u. Buitenshoot. Plaats wordt later bekend gemaakt. 

  

2016  

Wo 13 jan foto bespreking bij Paula 

Di 19 jan, 19.30 u. Shoot clubgebouw 

Di 23 febr, 19.30 u. Shoot Radius 

Di 8 mrt.  Foto bespreking bij Claudia 

Di 22 mrt, 19.30 u. Shoot Radius 

Di 19 april, 19.30 u. Shoot clubgebouw 

Di 3 mei  Foto bespreking bij Esther 

Zo 22 mei, 10.30 u. Buitenshoot ? 

Di 7 juni  Afsluiting portret seizoen 

Ma 13 juni  Club presentatie 

 
 

Documentaire fotografie 

Coördinator: Jannie de Groot 
Webpagina’s: http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/  
 http://lafv-cultuur.jalbum.net/  
 
Werkgroepavond: dinsdag 8 december.             

Selecteeravonden:  
Er zijn vier groepjes op 15 september bezig geweest met selecteren. Met dank aan Bram, Bojana, Hans, 
Simon, Willem, Yu, Marcel, Bert, Hannelore en Jannie; er zijn  weer een aantal onderwerpen afgerond. 
Op 22 september is een drietal (Eelke, Hannelore en Willem) ook nog gaan selecteren bij van Engelen.  
Simon gaat na een mail van de initiatiefnemer aan de slag met het maken van jAlbum en het 
archiveren van selecties.  Op deze manier komt er weer ruimte vrij in dropbox voor nieuwe 
onderwerpen. 
Er komen jAlbumseries van: Kooipleinwerkzaamheden (2x); Havens, Marathon(2x), BplusC Open dag 
en Open Podium, Haagwegkwartier, Jeugdsymfonieorkestconcerten, LAF’15,  Stadspodia (2x), 
Nachtfotografie deel 1. De gemaakte jAlbumseries zijn te zien via http://lafv-cultuur.jalbum.net/ (ook 
om naar anderen door te sturen!). Het archief kun je benaderen via deze link 
https://www.dropbox.com/sh/8x81u1qr0d4ufgh/AACSfk8Pob6WQuP8gvApzwEZa?dl=0 

Onderwerpen waar we mee bezig zijn:  
Kooipleinbouw – deelgebied 5; Kooi – Noordelijke blokken;  Nachtfotografie; Kooionderwerpen; 
Breestraat (vervolg?); Volkstuincomplex Ons Buiten; JQQ; Kinderboekenfeest, samenwerking met 
fotoclub Van Estec (Unseen) 

mailto:hasnigroen@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/
http://lafv-cultuur.jalbum.net/
http://lafv-cultuur.jalbum.net/
https://www.dropbox.com/sh/8x81u1qr0d4ufgh/AACSfk8Pob6WQuP8gvApzwEZa?dl=0
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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; (Meelfabriek); 700 jaar Hooglandse Kerk (te laat).  


