Nieuwsbrief Goudse fotoclub
Nummer 6, augustus 2012

Goudse Fotoclub bestaat 65 jaar
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Dit jaar is het 65 geleden dat de GFC werd opgericht. Dat willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Van 9 tot 27 oktober 2012 is er een
jubileumtentoonstelling in de Agnietenkapel in het centrum van Gouda, er
wordt een jubileumboekje uitgegeven met de beste foto’s van alle leden
en er wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd. Meer informatie over
deze activiteiten volgt nog.

-------------------------Kopij voor nummer 7
vóór 25 sept sturen
naar Jos Arents.
josarents@gmail.com

Voorbereidingen jubileum
Terwijl velen van ons van een
ongetwijfeld welverdiende
vakantie hebben genoten, is
een aantal leden hard aan het
werk geweest om het jubileum
voor te bereiden. Wim Willemse
en Gerard van der Linden zijn
bezig geweest met het maken
van de panelen voor de
tentoonstelling en deze zijn
inmiddels af. We zijn er
natuurlijk erg benieuwd naar.
Op de eerste clubavond zullen
ze er een meenemen om te
laten zien. Een impressie hoe
het gaat worden is te zien op
bijgaande foto van Jan Wille van
de door Wim gemaakt
maquette.
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De tentoonstellingscommissie is bijeen geweest en heeft de ingestuurde foto’s beoordeeld. Iedereen
heeft daar bericht van gehad. In deze nieuwsbrief staat een stukje van Rene de Kruyf over de
resultaten van het selectieproces. Het jubileumfotoboek gaat ook definitief door dankzij de
inzendingen van nagenoeg alle leden. Ook hiervan geeft Rene de stand van zaken aan in zijn stukje.
Ruud van den Akker heeft een poster gemaakt voor de tentoonstelling.

Verantwoording werkzaamheden technische commissie (TC) tentoonstelling
“65-jaar GFC”
René de Kruyf
Een niet geheel onbelangrijk onderdeel van de tentoonstelling “65-jaar GFC” zijn uiteraard de te
exposeren foto’s...
In de ledenvergadering van 25 juni 2012 is besloten om een TC te installeren, bestaande uit de leden
Ruud van den Akker, René de Kruyf en Jan van der Spree. Met het installeren van een TC wordt
primair beoogd dat de kwaliteit van de tentoonstelling “65 jaar GFC” op een gewenst niveau komt te
liggen en secundair, dat er sprake is van een zekere samenhang tussen de onderlinge foto’s. De
onderlinge samenhang van de foto’s wordt tevens versterkt door grotendeels te kiezen voor een
uniforme wijze van exposeren.
Na een oproep konden de leden in de weken na 25 juni 2012 foto’s insturen die ter beoordeling aan
de TC zouden worden voorgelegd. Het is wellicht aardig om het aantal inzendingen statistisch nader
te bezien.


van de 35 clubleden hebben 31 leden besloten om mee te doen aan de tentoonstelling,
voorwaar een prachtige response van bijna 90%!



onder de 4 leden die hebben besloten om niet mee te doen zijn de bekende namen als Nico
van der Spree en Robert Blijleven, die (helaas) ook nooit op de clubavonden komen.



de 31 leden hebben in totaal 180 foto’s ingestuurd. De verdeling van de 180 foto’s is als
volgt:
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dat een overgrote meerderheid van de leden 6 foto’s hebben ingestuurd is op zich niet zo
heel verrassend, want men mocht maximaal 6 foto’s inleveren.



de TC had zich vooraf ingesteld op ca. 180 foto’s (30 leden á 6 foto’s), hetgeen uiteindelijk
precies overeenkomt met het totaal aantal ingestuurde foto’s (toeval bestaat niet).

Op een mooie zomeravond in augustus heeft de TC zich aan haar moeilijke, maar plezierige taak
gezet. De TC is bij haar werkzaamheden gesouffleerd door Wim Willemse, die als maker van de
nieuwe tentoonstellingsborden inzicht heeft in de mogelijkheden maar bovenal de onmogelijkheden
voor een indeling van de foto’s over de borden.
Na een lang beraad zijn uiteindelijk door de TC totaal 97 foto’s geselecteerd, die dus allemaal een
plek moeten krijgen op de 8 tentoonstellingsborden (gemiddeld 12 per bord).
Ter bevordering van onze kwaliteitsstandaard zullen de geselecteerde foto’s als volgt worden
tentoongesteld:
1.
2.
3.
4.

opgeplakt
al dan niet voorzien van een passe-partout
formaat naar keuze
zonder glas ingelijst (bij gebruik van de buitenmaten 40x50 cm., kunnen vanzelfsprekend de
GFC-wissellijsten worden gebruikt)

Op de openingsavond van het seizoen 2012/2013, 27augustus 2012, zal één “aangekleed”
tentoonstellingsbord worden opgezet om een 1e indruk van onze tentoonstelling “65 jaar GFC” te
krijgen. Uiteraard zullen op deze avond ook verdere mededelingen worden gedaan over de
voortgang van de expositie (poster, flyer, boekje, enz.).
Al met al eens te meer een reden om te komen naar het fotocafé op de 1e clubavond van het nieuwe
seizoen 2012/2013.
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Programma tot en met september
27 augustus: dit is de eerste clubavond na de
zomervakantie. Een mooie gelegenheid om bij
te praten. Jullie zullen verder bijgepraat
worden over het jubileum. Verder is er geen
centraal presentatie voorzien. De gedachte is
om die avond tot “fotocafe” te bestempelen,
waarbij iedereen foto’s kan meenemen, als
afdruk (formaat maakt niet uit) of digitaal
(met eigen laptop of digitale fotolijst). Aan de
tafels kunnen deze dan onderling worden
besproken.
3 september: deze avond is gereserveerd voor
de jubileum/tentoonstellingscommissie. Naar
verwachting zullen zij niet van de hele avond
gebruik hoeven te maken. De
architectuurgroep is gevraagd de foto’s van
hun bezoek aan Den Haag dan te laten zien.
10 september: in de afgelopen maanden
hebben we allemaal onze bijdrage geleverd
aan de kettingfoto. We zijn benieuwd naar het
resultaat. Jan van Herk en Wim Heuvelman

hebben ze gebundeld tot een audiovisuele
presentatie.
17 september: bespreking van afgedrukte
foto’s, maximaal 3 stuks aanleveren in A3 of
A4 formaat, bij voorkeur in passe partout.
24 september: technische avond. Wim
Willemse zal iets vertellen over flitsen.

Cursussen
Zoals jullie weten werkt de GFC momenteel
aan de opzet voor een eigen cursus fotografie.
Het zal dan gaan om de basisprincipes.
We willen jullie desalniettemin wijzen op een
variëteit aan fotocursussen die in Gouda
aangeboden wordt. Zie hiervoor de volgende
websites: www.caspercammeraat.com;
www.ivensfotografie.com; www.dekarmel.nl
en www.kunstpuntgouda.nl. De
volksuniversiteit in Gouda is helaas
opgeheven. Er is er nog wel een in Bodegraven
die ook fotografiecursussen geeft, zie
www.volksuniversiteit.nl

Goudse Fotoclub (CONCEPT) Programma tweede semester 2012
datum
Programma
9 juli – 20 aug Geen club (zomervakantie)
27 augustus
Fotocafe
3 september
Voorbereiding jubileum/selectie foto’s
10 september Kettingfoto + resultaten buitenavond
17 september Fotobespreking (afdrukken)
24 september Techniek (flitsen) + video
1 oktober
Clubuitwisseling (Pixana)
8 oktober
Jubileum/Inrichting Agnietenkapel
15 oktober
Fotobespreking (beamer)
22 oktober
Lezing: Portretfoto’s
29 oktober
Evaluatie jubileum + voorbereiden open dag
5 november
Open dag/fotowedstrijd
12 november
Jaarprijs digitaal
19 november
Fotobespreking (afdrukken; serie)
26 november
Presentatie leden
3 december
Fotobewerking (door leden n.a.v. opmerking besprekingen)
10 december
Jaarprijs AV
17 december
Fotobespreking (beamer; thema culinair)
24 december
Geen club
31 december
Geen cub
7 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
14 januari
architectuur
21 januari
Bespreking portretfoto’s
28 januari
Jaarprijs foto
4 februari
Algemene ledenvergadering
Kijk op de website www.goudsefotoclub.nl voor eventuele wijzigingen

Coordinator
Ron
Jub. cie
Jan van H
vlg. rooster
Wim W
Geri
Jub. cie
Vlg. rooster
Geri
Jub. cie
Jub. cie
Bestuur
Vlg rooster
Jan van H
bestuur
Vlg. rooster

bestuur
Gerard
Geri
bestuur
bestuur
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Zoetermeer Peter Tielemans
De clubleden van de Fotogroep Zoetermeer exposeren met ingang van 6 september 2012 in het CKC
te Zoetermeer.
De expositie toont een representatief overzicht van het werk van de clubleden en illustreert de grote
verscheidenheid in hun fotografische interesses,
variërend van portret-, landschaps- en architectuurfotografie tot conceptuele fotografie en hun
bijzondere visie op de in beeld gebrachte onderwerpen.

De expositie is te zien van 6 t/m 27
september 2012 tijdens de openingstijden
van het Centrum voor Kunst en Cultuur.
Zie ook: www.fotogroep-zoetermeer.nl

Afdeling Elf

Geri van Ittersum

Een Nieuwsbrief met de aankondiging van een Masterclass Portret- en modelfotografie en een
actuele agenda. Zie deze nieuwsbrief op onze site: http://www.goudsefotoclub.nl, bij afdeling ZH
Noord.
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