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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

LAFV NIEUWSBRIEF  –  Mei 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 Er is de komende tijd veel gelegenheid voor exposure voor àlle Clubleden. We hopen op jullie 
enthousiaste deelname! 
- Clubwedstrijd (12 juni). Laat jouw beste foto van dit seizoen beoordelen door Bianca van der Werf. 

Er is geen thema. Bianca is thuis in vele genres (reisfotografie, landschap, urbex, fine art).  
- Jubileumboek LAFV 95 jaar: Duik in je archief en stuur 3-5 van je beste foto’s van de afgelopen 

vijf jaar in. Deadline: 1 juni.  
- Leiden en De Stijl: We mogen in september en oktober het hele Volkshuis vullen met foto’s rond 

het thema De Stijl. Je kunt er vele kanten mee uit. Deadline 1 augustus. Laat vast weten of je 

mee wilt doen!  

- Huisnummer 95: Doe mee aan dit project van docu.  
- Individuele leden en groepjes kunnen in de zomermaanden op eigen gelegenheid exposeren in 

het Volkshuis.  

 Nieuwe leden: Liesbeth Schmidt 

 

Programma komende maand 

Ma 01 mei Presentatie WG Jazz 
Na de pauze: Vrij werk. 

Di 02 mei Werkgroep Fotobewerken 

 Parallel: Werkgroep Docu 

Ma 08 mei Werkgroepen Natuur en Docu (geen plenaire clubavond) 

Di 09 mei Werkgroep Urban. Er is nog ruimte voor een 2e werkgroep! 

Ma 15 mei Vrij werk (denk ook aan je foto’s van de Tabletop-avond en Inspiratiefoto’s) 

 Parallel: Docu-Mentoraat (5) 

Ma 22 mei Presentatie Intervisiegroep 

Ma 29 mei Vrij werk  

Ma 5 juni 2e Pinksterdag, geen clubavond 

Di 06 juni Docu-Mentoraat (6) 

Zo 11 juni Clubuitje naar Kunsthal Rotterdam; nader bericht volgt – noteer deze datum 

Ma 12 juni Clubwedstrijd met jurylid / spreker Bianca van der Werf 

Ma 19  juni Presentatie Estafette – laatste clubavond van het seizoen 

  

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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12 juni: LAFV Clubwedstrijd 

Op 12 juni is het weer zo ver; onze jaarlijkse Clubwedstrijd. Dit jaar hebben we Bianca van der Werf 
bereid gevonden om de jurering van de inzendingen voor haar rekening te nemen.  

We beginnen de avond met een presentatie van haar eigen werk. Bianca komt uit Den Haag en werkt 
daar als zelfstandig fotograaf. Ze heeft een opleiding Architectural Design gevolgd aan de Koninklijke 
Kunstacademie Den Haag. Sinds 2005 gebruikt ze het medium fotografie voor haar werk. Daarvoor 
werkte ze als kunstschilder en tekenaar. Deze elementen vind je nog steeds terug in haar foto’s. Haar 
foto worden gekenmerkt door een zekere rauwheid en verval, waarvan een eigen schoonheid uitgaat. 
De foto’s roepen op het eerste gezicht een zekere spanning op maar stralen bij nader bestudering een 
warme sfeer uit. De onderwerpen die ze fotografeert zijn divers, van fine art, landschap, urbex tot 
reisfotografie. 

    

We willen de clubwedstrijd in het teken zetten van het werk van Bianca. Het zou dan ook leuk zijn als 
jullie bij de fotowedstrijd werk insturen dat daarop aansluit. De wedstrijdcommissie hoopt dat dit jou 
stimuleert tot het maken van nieuw werk, of misschien heb je wel recent werk (2016-2017) dat daar 
mooi op aansluit en waarover je het oordeel van een professional wilt horen. 

Het programma start om 20:00 uur met presentatie van Bianca. Vervolgens zal Bianca na de pauze de 
ingestuurde foto’s individueel bespreken. We sluiten de avond rond 22:30 uur af met het 
bekendmaken van haar top 3. We verwachten dat het een zeer interessante en natuurlijk spannende 
avond zal worden!  

Stuur je foto (1 per fotograaf) in door hem uiterlijk 9 juni via deze link in een speciale Dropboxmap te 

uploaden, in beamerformaat (1080 pixels verticaal). Dit werkt zowel zonder als met Dropbox account! 

Bij een klik op de link krijg je een upload scherm, waar je bestanden van je eigen harde schijf heen kunt 

slepen of uit je mappen kun selecteren.  

https://www.dropbox.com/request/YDlahpLrvolZzh57YxQ6 

Als je een Dropbox account hebt, komen je bestanden onder je accountnaam bij ons binnen. Als je 

geen Dropbox account hebt, moet je zelf je naam en emailadres invullen. De bestanden komen terecht 

in een speciale (blinde) map. De ruimte daarvan gaat niet ten koste van je eigen Dropbox ruimte. 

Alternatief kun je je foto per e-mail insturen, aan fotowedstrijd@lafv.nl.  

Jubileumboek LAFV 95 jaar 

Op verschillende clubavonden is al ter sprake gekomen dat we het 95-jarig bestaan van onze LAFV niet 
ongemerkt voorbij willen laten gaan. We willen graag met een jubileumpublicatie een tijdsbeeld geven 
van het prachtig veelzijdige werk dat door onze leden wordt gemaakt. 
Bij de 85e en 90e clubverjaardag zijn ook dergelijke publicaties verschenen waardoor er een mooi 
overzicht ontstaat van de ontwikkelingen binnen de LAFV in de tijd. 

https://www.dropbox.com/request/YDlahpLrvolZzh57YxQ6
mailto:fotowedstrijd@lafv.nl
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We willen jullie vragen om 3-5 van je beste foto's van de afgelopen vijf jaar te selecteren voor een 
lustrumboek(je). Een specifiek voor deze lustrumpublicatie samengesteld team zal uit het ingezonden 
werk een representatieve serie samenstellen, waarin uiteraard alle inzenders zullen zijn 
vertegenwoordigd. Afhankelijk van de hoeveelheid ingezonden materiaal zal een keuze worden 
gemaakt voor de boekvorm. 

Inzenden uiterlijk 1 juni: 

 3 - 5 van je beste foto's van de afgelopen 5 jaar op standaard beamerformaat (1080x1920)  

 Per foto een beschrijving (bv een titel, vrij werk/thema, locatie) die we gebruiken voor de 
samenstelling van de selectie.  

 Per email aan helener@ziggo.nl: Beschrijvingen in de mail. Foto’s aanleveren als attachments aan 
de mail (niet in de mail geplakt). 

Half juni hebben we de serie samengesteld en zullen we de inzenders vragen om hun geselecteerde 
foto's digitaal aan te leveren op maximale resolutie. 

NB: alle formaat verhoudingen (landscape, portrait, vierkant, rond, ....) zijn toegestaan, maar omdat de 
publicatie een liggend formaat zal hebben kunnen landscape-formaat foto's groter worden gedrukt. 

Laat je werk zien en doe mee!! 

Het lustrum-team 
Cynthia, Wim, Marion, Frans, Helene 

Tentoonstelling De Stijl in het Volkshuis 

Zoals jullie al even weten mogen we in september en oktober 
foto’s exposeren op de 3 verdiepingen van het Volkshuis aan de 
Apothekersdijk met als thema De Stijl en Leiden. 

We hebben met een klein groepje bestaande uit Jannie, Birgid, 
Femmy, Hannelore en ik (Marcel en Cor Slegtenhorst hebben ook 
toegezegd mee te willen denken) de koppen bij elkaar gestoken 
en wat zitten brainstormen over de aanpak van dit project. 

Als werktitel denken we aan LEIDEN en DE STIJL. Verder zijn de 
volgende punten uit ons overleg gekomen:  

Fotografische onderwerpen 

Voor de fotografie hebben we voor een aantal invalshoeken gekozen. We sommen ze even op. 
Verderop worden ze nog nader toegelicht. 

1. De sporen van De Stijl in Leiden 
- Gebouwen, plekken die een rol gespeeld hebben bij de oprichting van De Stijl. 

Voor het huis van Van Doesburg (Kort Galgewater 3) is de bestrating geïnspireerd door De Stijl. 
Het tijdschrift werd gedrukt door drukkerij Jansen (pand hoek Aalmarkt / Prinsessekade). In de 
Vergulde Turk (voorheen V&D) aan de Breestraat kwamen de heren vaak bij elkaar. 

- Architectuur volgens de Stijl of uit de Stijl voortgekomen (nieuw zakelijkheid bijv.).  
Het aantal “echte” De Stijl-gebouwen in Leiden is zeer beperkt. Er is één goed voorbeeld: de vm. 
boekwinkel (nu uitzendbureau) in de Breestraat naast Minerva, met de geel-blauwe gevel. 
Wel zijn er meer bouwwerken die sterk beïnvloed zijn door De Stijl. Denk m.n. aan de Nieuwe 
Zakelijkheid. Architecten als J.P.P. Oud en Dudok zijn mede door De Stijl beïnvloed.  
Voorbeelden: Leidsch Dagblad (Witte Singel), Joods Weeshuis (Roodenburgerstraat), Kaasmerk 
(Roomburgerweg 3a), Kantoor Meelfabriek. 

mailto:helener@ziggo.nl
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- Glas-in-loodramen geïnspireerd op de stijl (veel tijdens het interbellum).  
Theo van Doesburg zelf was al heel actief met het maken van glas-in-lood. M.n. de principes van 
de geometrische vormen en kleuren vind je hier in terug. In Leiden moeten er veel voorbeelden 
te vinden zijn, o.m. in de Zeeheldenbuurt, Professorenwijk, Burgemeesterswijk, Witte 
Rozenstraat. Vooral particuliere woonhuizen uit het interbellum. Rondwandelen en goed kijken, 
ook naar de verdiepingen, m.n. in winkelstraten als de Haarlemmerstraat! 

- Vormgeving uit deze periode (gebruiksvoorwerpen, meubilair). 

Het gaat hier uiteraard niet om recht-toe-recht-aan-fotografie, maar het is natuurlijk de bedoeling 
hier creatieve en fotografisch interessante opnames van te maken. 

2. Invloed van De Stijl in latere/recente jaren 
- Recente architectuur of vormgeving die duidelijk zijn geïnspireerd door De Stijl.  

Het bekendste voorbeeld in Leiden is het Achmea gebouw van Fons Verheien bij het station. 
Maar je vindt op veel meer plaatsen elementen die op de Stijl lijken.  

- Vormen/elementen in de huidige omgeving die met wat fantasie of slimme uitsnede best 
geïnspireerd zouden kunnen lijken door De Stijl. 

3. Fotograferen in de geest van de Stijl 
Het maken van foto’s die door uitsnede, photoshopbewerking (vervorming, kleurstelling) enz. een 
beeld opleveren in de sfeer en geest van de Stijl. Probeer de geometrische vormen/vlakken en 
lijnen terug te krijgen in je eigen foto. Met de primaire kleuren. 
Kortom laat je inspireren door de aanpak van Mondriaan en Theo van Doesburg (en anderen) in het 
abstraheren van de werkelijkheid in Leiden, voorwerpen, ….. , of maak zelf iets via table-top. Het 
hoe is niet belangrijk, maar het uiteindelijke beeld.  

4. Creaties van anderen in het kader van het De Stijl-jaar 
Voorbeelden van hoe anderen in de stad het jubileum van De Stijl inpassen en vorm geven in hun 
omgeving (etalage, voorwerpen, kleding…). 

Planning 

Als we in september klaar willen zijn voor de expositie, hebben we de maand augustus nodig om uit 
alle inzendingen een tentoonstelling te kunnen selecteren en de prints te laten maken. Daarom 
moeten alle foto’s voor de selectie uiterlijk per 1 augustus zijn ingeleverd (in klein formaat). 

Ofwel, we hebben nu nog 3 maanden de tijd om onze creativiteit te botvieren en ons van de beste 
fotografische kant te laten zien. 

Naar de praktische zaken zoals hoe in te leveren e.d., zijn we nog aan het kijken. Zodra we daar meer 
van weten volgt uiteraard weer een mail. 

Om vast een indruk te krijgen van de belangstelling onder de leden, zouden we willen vragen of je 
ons wilt doorgegeven of je van plan bent mee te doen. We hopen natuurlijk op zo veel mogelijk 
deelnemers! Je mag met meerdere ‘invalshoeken‘ meedoen. Van elke deelnemer wordt minstens één 
foto voor de tentoonstelling geselecteerd. 

Tot slot 

Heb je nog aanvullende informatie die voor de anderen interessant kan zijn of heb je nog andere 
ideeën? Laat het ons weten. Ga vooral op pad met jouw camera. Bewaar de mooiste foto’s op jouw 
computer. We zullen zo snel mogelijk doorgeven hoe we de bestanden gaan verzamelen. 

Namens de initiatiefgroep, 

Femmy de Bart (debart.vording@gmail.com)  

Birgid Zaaijer (bzaaijer@hotmail.com) 

mailto:debart.vording@gmail.com
mailto:bzaaijer@hotmail.com
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Docu-project Huisnummer 95: Alle LAFV-ers kunnen meedoen! 

In de groep documentaire fotografie is naar aanleiding van 95 jaar LAFV een plan ontstaan voor een 

fotografie project rond Leidse panden met huisnummer 95. Uit de reacties binnen de docugroep is 
gebleken dat dit project "levensvatbaar" is en zal dan ook als zodanig wordt gelanceerd. Gezien de 
bijzondere aanleiding is besloten om dit project voor àlle LAFV-leden open te stellen. 

De bedoeling is dat de deelnemers, op creatieve wijze, foto's maken van diverse 
panden in Leiden met huisnummer 95. Een ieder is daarbij vrij om een en ander op 
geheel eigen wijze in te vullen. De enige voorwaarde is dat op de foto het huisnummer 
en (een deel van) het pand zichtbaar zijn. T.z.t. zal er een selectie van de ingeleverde 
foto's gemaakt worden die dan, nadat ze geprint zijn, op de diverse ons bekende 
locaties geëxposeerd gaan worden. 

Inzenden uiterlijk 15 augustus: 

 Er wordt een aparte dropbox voor de foto’s open gesteld. Meld je even aan voor toegang. Je ontvangt 
dan een link naar de betreffende map.  

 Plaats je foto’s maximaal in ons beamer formaat" (hoogte 1080 pix, breedte 1920 pix). Uiteraard 
bewaar je de foto's zelf in het originele formaat. 

 De file-naam dient als volgt samengesteld te worden:  
straatnaam nr95_naam fotograaf_eigennummer van de foto_datum van de opname.  
Voorbeeld: Langegracht nr95_Piet Pietersen_DSC01234_2017-04-19 

 Om te voorkomen dat er van bepaalde panden veel foto's worden gemaakt en van andere helemaal 
niets, is het van belang dat je kort na het maken van je foto alvast het adres mailt. Je hoeft daarbij je 
foto nog niet vrij te geven. Wij zullen dan in de dropboxmap een lijst aanleggen met reeds 
gefotografeerde adressen. 

Femmy de Bart maakte ons er attent op dat een gelijksoortig idee al eens eerder vertoond is, maar dan 
rond het thema "geluk op huisnummer 13". Zij toonde o.m. een leuk boekje met resultaten en foto's van dit 
project dat in 2013 binnen de gemeente Tilburg heeft gelopen. Zie: https://youtu.be/uPGSUmYmCJI   

Succes, met vriendelijke groet, 

Minke Vorstenbosch (minkevorstenbosch@gmail.com)  
Henk Aschman (henk.aschman@online.nl)  

 

 

https://youtu.be/uPGSUmYmCJI
mailto:minkevorstenbosch@gmail.com
mailto:henk.aschman@online.nl


6 

 

Clubtentoonstelling “Lucht, Land en Water” 

De foto’s van de Clubtentoonstelling : “Lucht, Land en Water” zijn op 25 april opgehangen in het 
Rijnlands Revalidatiecentrum (Wassenaarseweg 501). Cor heeft de tassen met lijsten van de 
Berlagestraat naar het RRC vervoerd. Eelke, Marijke, Hannelore, Yu, Henk, John en Jannie hebben de 
tentoonstelling ingericht. De expositie hangt op de eerste verdieping in vier gangen en in vier 
dokterskamers. Cliënten, bezoekers en medewerkers kunnen hier van de foto’s genieten. 
Het RRC is doordeweeks open van 9 tot 19 uur. In het weekend zijn twee gangen gesloten. 
Op zaterdagochtend 22 juli is afgesproken alles weer op te ruimen. Dan is er nog hulp van 2 
fotografen nodig. Mail: jcdegroot@casema.nl.  

De tentoonstellingscommissie 
Eelke, Hannelore, Bojana, Charles en Jannie 

Exposeren in de zomermaanden in het Volkshuis 

In de zomermaanden wordt het Volkshuis niet gebruikt voor cursussen e.d., maar er werken wel 
mensen en regelmatig worden delen van het pand verhuurt. Het is dus niet dagelijks maar wel 
regelmatig open. 

De muren zijn in die periode leeg, maar wij mogen daar in die tijd exposeren. Er is dus plek voor een 
individuele of een groepje fotografen om daar werk op te hangen. 

Zie je daar iets in? Laat het ons dan weten. 
We wachten jullie reactie op beide onderwerpen met spanning af. 

Jannie de Groot (jcdegroot@casema.nl) 
Bram van den Berg (bram.vandenberg47@gmail.com) 

Fotografen gezocht voor repetities + uitvoering opera Nabucco 

Op 27 en 28 mei geeft Opera Festa in de Stadsgehoorzaal een uitvoering van de 
opera Nabucco van Verdi. De LAFV is gevraagd om repetities te fotograferen en 
enkele sfeerimpressies van de uitvoering te maken. Repetities zijn van 20 tot 24 
mei in Leiderdorp en vanaf 25 mei in de Stadsgehoorzaal. 
Wie hiervoor belangstelling heeft graag rechtstreeks contact opnemen met 
Désirée Huisman, secretaris Opera Festa, desiree.huisman@online.nl.   

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

 Dinsdag 9 mei 2017 komt mode- en portretfotograaf  Brendan de Clercq een optreden 
verzorgen bij FC’59 in Delft. Locatie: Speeltuin Bomenrijk, Beukenlaan 1, 2612 VC Delft. 
Aanvang 20.00 uur. Meer op www.brendandeclercq.com 

 Maandag 29 mei: Afdelingsavond met Monique Shaw, de Leidse stadsfotograaf in 2015-2016 
bij fotoclub Daguerre in Leiderdorp. Locatie: Buurtcentrum Zijlkwartier, Van der Marckstraat 
19, Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur. Meer op www.shawfotografie.nl.  

 Afdelingsmentoraat Portretfotografie door Gerard Hol: 20 september, 7 oktober, 1 november 
en 29 november. Locatie: Zevenhuizen. 

  

mailto:jcdegroot@casema.nl
mailto:jcdegroot@casema.nl
mailto:bram.vandenberg47@gmail.com
mailto:desiree.huisman@online.nl
http://www.brendandeclercq.com/
http://www.shawfotografie.nl/
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

Let op! Foto’s mogen maar éénmalig worden ingezonden voor Foto Online, Foto Individueel, 
Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal. Heb je dus ingezonden voor één wedstrijd, dan mag je dezelfde 
foto (of een uitsnede daarvan) niet nóg een keer inzenden voor een andere wedstrijd. 

 Foto Online 
Editie 2 (geen thema): inleveren 1 mei – 15 juni. Editie 3, thema n.t.b.: inleveren 1 okt – 15 nov.  

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 
November 2017: 3 losse foto’s: Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm).  

Fotoreview door de Fotobond 

Werk je aan een project of een serie en wil je daarover een deskundig advies dan is Fotoreview van de 
Fotobond iets voor jou! 

Veel fotografen werken aan een serie of portfolio of zijn bezig met projecten die uit meerdere foto’s 
bestaan. Ongetwijfeld laat je anderen, bijvoorbeeld binnen een club of groep of via bepaalde 
internetfora, meekijken naar je werk en wil je graag horen wat ze ervan vinden. Binnen een club heb je 
vaak de bespreekavonden waar dat heel goed kan en bij wedstrijden (in de afdeling of landelijk) hoor 
je vaak ook van de jury wat ze van de foto’s vinden. Als je aan een groter geheel werkt, een serie of 
project, is daartoe vaak wat minder gelegenheid. Soms heb je ook even een steuntje in de rug nodig 
om weer verder te kunnen. Daarmee kan FOTOREVIEW je helpen. Bij FOTOREVIEW krijg je een 
persoonlijk én deskundig advies over je serie of project. 

De Fotobond biedt van 27 maart tot en met 27 mei 2017 de tweede ronde FOTOREVIEW aan voor de 
leden van de Fotobond. De FOTOREVIEW wordt uitgevoerd door de Bondsmentoren onder coördinatie 
van de taakgroep Opleiding en Sprekers. 

Meedoen? Stuur een mail met je foto’s naar fotoreview@fotobond.nl.  

Zorg dat in de mail de volgende gegevens staan: Je naam, lidnummer van de Fotobond, je e-mailadres, 
een korte beschrijving van de serie of het project waaraan je werkt én waarover je specifiek advies van 
de bondsmentor verwacht. Let op: om een goede feedback te krijgen is het noodzakelijk je vraag zo 
concreet mogelijk te formuleren. Dat kun je het beste doen aan de hand van één of enkele vragen. Bij 
de mail stuur je als bijlage je foto’s. 

Het moeten minimaal 6 foto’s zijn en maximaal 9. De fotobestanden moeten in jpg aangeleverd 
worden met de volgende specificaties: 300 ppi en als kortste zijde 9 cm en compressie 7 of 8 
(normaal). Elk fotobestand is dan ongeveer 300 kB groot. Zorg er in ieder geval voor dat één 
fotobestand niet groter is dan 500 kB. Zorg dat in de naam van de fotobestanden de volgorde van je 
serie of project blijkt, bijvoorbeeld jenaam_1.jpg, jenaam_2.jpg, enz. 

Als gegevens in de mail ontbreken of de fotobestanden voldoen niet aan de gewenste specificaties dan 
kan het reviewverzoek niet in behandeling worden genomen. 

Je krijgt binnen drie weken rechtsreeks bericht van de bondsmentor die jouw foto’s bekijkt. De 
FOTOREVIEW is een gratis service. We verwachten wel van je dat je nadat je een advies over je serie of 
project hebt gekregen een evaluatieformulier invult en terugstuurt. Alle evaluaties gebruiken we om te 
kijken of we de FOTOREVIEW daar waar nodig moeten bijsturen. 

  

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2017/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
mailto:fotoreview@fotobond.nl
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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  
(Souterrain) 

Schaduwen van Oud Leiden - 9 mei 

 
© Jannie de Groot 

Rumore di Mare 2016 (zeemanskoren) 9 mei - 4 juli 

Stadhuis Leiden 
(Foyer Burgerzaken) 

Gr. vitrine: Het Beste van de LAFV - medio mei 

Kl. vitrine: Zwart-wit straatfotografie - medio mei 

Pieter de la Court-gebouw 
Wassenaarseweg 52 

Het Beste van de LAFV 15 mei - ? 

Aalmarktzaal, Foyer 
(Via ingang Breestraat) 

Jazz - sept 

Theehuis Rhijnhof Glas en Glazenier - 10 juni 

Radius Merenwijk 
Rosmolen 28 

Leidse Havens - 23 mei 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Jong Quite Quiet Festival 2016 - juli 

Buurtcentrum De Kooi 
Driftstraat 49 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Geen einddatum 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Geen einddatum 

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis van Diederik van 
Leyden Gael 
10 beelden, volledige serie op jAlbum. 

Geen einddatum 

 

LAFV Foto-estafette 2016/17 

Uiterlijk op de Begindatum ontvang je de foto van je voorganger in de ketting. Maak hierop een 
creatief vervolg door een element naar keuze uit deze foto over te nemen (bv. beeldelement, kleur, 
concept). Je mag jouw foto bewerken.  
Stuur je foto vóór de Deadline door naar de volgende in de lijst (kopie aan foto-estafette@lafv.nl). Het 
mag ook eerder dan de deadline, dan heeft de volgende meer tijd. Ongeveer een week voor het 
verstrijken van de deadline krijg je een reminder. 
Haal je het door omstandigheden niet, of is je voorganger te laat met versturen, geef dan een seintje 
aan elkaar en aan foto-estafette@lafv.nl. 

Veel succes en inspiratie! 

 
Groep B: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  

 
Bonus: Miranda Kaltner 

 
7-jun 

 
Terug naar de organisatie: 

 
foto-estafette@lafv.nl  

        

 
Groep C: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  
6 Pauline Seijffert 29-mrt 3-mei 

 
kunojansen@hotmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

7 Kuno Jansen 3-mei 7-jun 
 
Terug naar de organisatie: 

 
foto-estafette@lafv.nl  
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http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
https://www.radiuswelzijn.nl/locaties/leiden
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
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