NIEUWSBRIEF
Nummer 5, mei 2017
Jaargang 6
Programma juni 2017
5 juni
6 juni
12 juni
19 juni
26 juni
1 juli

Geen clubavond (tweede Pinksterdag).
Presentatie resultaten bondsmentoraat.
Jaarprijs Digitaal 2017.
15 min Beamer/Bok; WG Natuur & Landschap.
Huishoudelijke vergadering.
Fotobespreking nieuw stijl aan tafels deel 3.
9.00 uur – 11.00 uur wg Natuur & Landschap.
11.00 uur – 13.00 uur wg Fotobespreking.
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Zomerstop:

Geen clubavonden in juli en augustus.

Tentoonstellingen

4 sept.

4de fotobespreking beamer: zomerfoto’s.
Voorbespreking expositie Agnietenkapel.

Nog even……

Kijk voor wijzigingen op: www.degoudsefotoclub.nl bij ‘agenda’.

Fotobond nieuws

het bestuur

Bijgaand de link naar het FIAP Nieuws nr. 57 - mei 2017.
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FIAP-Nieuws/

Kopij nummer 6 vóór 25 juni 2017
sturen naar: josarents@gmail.com

Rotary Club Nuenen organiseert de internationale fotowedstrijd 'Vincent van Gogh Photo Award 2017'
Nuenen was in 1883-1885 het leef- en werkgebied van Vincent van Gogh. Wat zou hij op camera vast
hebben gelegd als hij nu zou leven? Waar zou hij fotograferen als afstan-den geen rol meer spelen?
Mensen en natuur, in iedere vorm en hoedanigheid waren zijn belangrijke inspiratiebronnen. Daarbij
speelde ook het licht een belangrijke rol in zijn schil-derijen. Vincent kon het licht op prachtige wijze
vangen op het doek. Laat je inspireren op een hedendaagse manier met het thema ‘Human & Nature'.
Denk out of the box, zoals Vincent het destijds deed en verras iedereen. Laat de camera jouw kwast zijn en
doe mee!
Inzenden kan tot 1 augustus. Fotografen uit de gehele wereld mogen deelnemen.
Een jury selecteert 50 genomineerden en een top 5. Van zaterdag 16 september tot en met zondag 8
oktober 2017 worden in Nuenen de 50 genomineerde foto’s geëxposeerd.
De winnaar ontvangt een geldprijs van € 1.000 + publiciteit.
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Naast prijzen voor de 3 beste individuele foto’s zijn er twee extra prijzen voor deelnemende fotoclubs.
a. De fotoclub met de meeste inzendingen
b. De fotoclub, die met minimaal 3 verschillende fotografen het hoogste scoort. De hoogst genoteerde foto
van 3 verschillende fotografen worden in een aparte klassering genoteerd.
De 2 winnende clubs krijgen ieder een compleet verzorgde dag in John Geven Studio’s. De fotoclub mag de
400m2 grote fotostudio met Profoto studiolicht de gehele dag gebruiken. De club kan kiezen uit diverse
opties die leuk, leerzaam en interessant zijn voor desbetref-fende fotoclub.
Rotary zet zich in voor de gemeenschap. Opbrengsten van deze wedstrijd gaan naar ‘End Polio Now’ en
‘Stichting Leergeld’. Hierom wordt inschrijfgeld verlangd: voor 1, 2 of 3 foto's per persoon is dat resp. €10,
€15 en €20.
Informatie over de wedstrijd, de inschrijvingsprocedure, de jury en de expo-sitiestaat
op: www.vincentvangoghphotoaward.com.
Als er GFC-leden mee willen doen, zend de foto's in het juiste formaat vóór 20 juli naar
degoudsefotoclub@gmail.com. GFC zorgt dan voor het inleveren bij Rotary Nuenen. De deelnamekosten
zijn voor rekening van de inzender. Laat vóór 1 juli weten of je mee wilt doen.

Tip van Bas
Op nrc.nl las ik het volgende interessante artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/03/prachtigeportretfotos-uit-de-oorlog-8591817-a1556967

Op 7 oktober 2017 wordt het 4e Audio Visuele Festival van het Westen georganiseerd!
Na het succes van de voorgaande 3 edities hebben AV-groep Westland en AV-groep PixAna (Moordrecht)
opnieuw samen het initiatief genomen om dit bijzondere evenement te organiseren. De Nederlandse en
Belgische AV-auteurs worden uitgenodigd om hun beste werk in te zenden.
Het belooft weer een boeiend festival te worden waarbij in drie blokken van 1,5 uur, totaal 27 AV series
vertoond zullen worden (een topselectie uit het totaal van alle inzendingen).
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Met dit festival willen we u en vele vrijetijdsfotografen kennis laten maken met
deze bijzondere stroming binnen de fotografie. Het maken van audiovisuele
producties koestert zich in een warme belangstelling. Een fotografische hobby met
ongekend creatieve mogelijkheden in beeld en geluid.
We hopen dat u de aankondiging kenbaar wilt maken aan uw leden en velen van
hen te mogen verwelkomen op deze bijzondere multimedia dag. We kijken er met enthousiasme naar uit.
In de bijlage de flyer voor plaatsing op uw clubsite.
Voor extra informatie kunt u onze site bezoeken; http://www.avwest.nl/
Met vriendelijke groet,
Marcel Batist, namens de festivalcommissie.
Contact; marcel@marcelbatist.nl

Om over na te denken
Citaten
Enne de Jongh
Fotografie kan maar gedeeltelijk onderwezen worden – namelijk dat gedeelte dat gaat over techniek. Al
het andere moet vanuit de fotograaf zelf komen.
Andreas Feininger
Geciteerd in The street photographers manual
ISBN 978-0-500-29130-6

Molen inspiratie

Cor de Vreede
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Fotowedstrijden
Binnen de club:

Jos Arents
Jaarprijs Digitaal wordt gehouden op 12 juni
Jaarprijs Series wordt gehouden op 2 oktober
thema fotografie:
Sterk in zwart- wit
Keukengerei

Binnen de fotobond:
Foto Online vanaf 1 mei tot 15 juni kan er ingezonden worden, deze keer zonder thema.
Lees wel goed het reglement! Bijvoorbeeld: "de foto die u voor Foto Online instuurt mag niet meer
meedoen aan Foto Individueel, niet worden ingestuurd voor de Bondsfotowedstrijd of Foto Nationaal."
TENTOONSTELLINGEN NIEUWSBRIEF GFC MEI 2017
WAAR / WANNEER

Bas de Zeeuw

INFORMATIE

WEBSITE

Amsterdam
De Nieuwe Kerk
Amsterdam
T/M 9 JULI

World Press Photo 2017 De tentoonstelling
van de 60ste editie bevat persfoto’s van 45
prijswinnaars uit 25 landen in 8 categorieën:
Dagelijks leven, Hard nieuws, Mensen,
Hedendaagse kwesties, Langetermijnprojecten, Natuur, Reportage en Sport. In
Dagelijks: 10-18 u
elke categorie zijn een eerste, tweede en
derde prijs toegekend. De World Press Photo
Let op: 26 april & 5 mei:
van het jaar is van de Turkse fotograaf
13-18 u
Gesloten op 27 april & 3-4 Burhan Ozbilici.
mei.

https://www.nieuwekerk.nl/
tentoonstellingen/worldpress-photo/

Amsterdam
Foam
T/M 4 JUNI

Matter - Daisuke Yokota (Saitama, 1983)
Yokota is een van de pioniers van een
nieuwe beweging in de Japanse
experimentele fotografie. Hij werkt vanuit
een Japanse fotografietraditie die teruggrijpt
op de intuïtieve experimenten van de
Provoke-generatie.

https://www.foam.org/nl/m
useum/programma/daisukeyokota

Amsterdam
Foam
T/M 7 JUNI

Los Alamos - William Eggleston foto’s
gemaakt tussen 1966 en 1974 gedurende
verschillende roadtrips door de zuidelijke
staten van Amerika waaronder een aantal
iconische werken

https://www.foam.org/nl/m
useum/programma/williameggleston

Amsterdam
Foam
T/M 18 JUNI

Collectivism: Collectives and their quest for
value
DEELNEMENDE COLLECTIEVEN: Dead
Darlings (NL), De Fotokopie (NL), #Dysturb
(FR), Invisible Border (NG), 8Ball Community
(USA) - De digitalisering van fotografie en de
opkomst van sociale media hebben voor een
enorme stroom aan beelden gezorgd:
samenwerken aan het toekennen van

https://www.foam.org/nl/m
useum/programma/collectivi
sm
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waarde en betekenis aan beeld is het
centrale thema binnen de tentoonstelling
Amsterdam
Foam
19 MEI T/M 27 AUGUSTUS

African Artists’ Foundation drie jonge
fotografen uit Nigeria en Kenia: Mũchiri
Njenga (1985), Osborne Macharia (1986) en
Kadara Enyeasi (1994)

https://www.foam.org/nl/m
useum/programma/foam-xafrican-artists-foundation

Amsterdam
Huis Marseille
T/M 4 JUNI

Photoworks – Jeff Cowen (New York, 1966)
In Cowens benadering wordt het vluchtige
van de fotografie op een paradoxale manier
verenigd met het eeuwige van de
schilderkunst

https://www.huismarseille.nl
/tentoonstelling/jeff-cowen/

Amsterdam
Huis Marseille
T/M 4 JUNI

In Egypte – Reizigers en fotografen, 18501900
Reis mee met Nederlandse fotografen die in
de 19e eeuw het land herontdekten

https://www.huismarseille.nl
/tentoonstelling/in-egypte/

Nationaal Holocaust
Museum, Plantage
Middenlaan 27
Amsterdam
T/M 3 SEPTEMBER

Uit de vergetelheid. De herontdekte
fotografie van Annemie en Helmuth Wolff.

jck.nl

Amsterdam Museum
Kalverstraat 92
Amsterdam
T/M 14 JUNI

MAURICE BOYER – THUIS IN AMSTERDAM
Via de foto’s thema’s stadsvernieuwing en
vluchtelingen krijg je een beeld van het werk
van stadsfotograaf Boyer. Hij was oa
verbonden aan NRC en gemeente
Amsterdam. Hij won prijzen bij Zilveren
Camera en World Press Photo.

https://www.amsterdammus
eum.nl/tentoonstellingen/m
auriceboyer

Den Haag
MUSEON
T/M SEPTEMBER

National Geographic: The Future of Food
https://www.museon.nl/nl/t
Voedsel voor de toekomst , wordt getoond in entoonstellingen/the-futureof-food
speciale 100 x 100 cm duratrans panelen
met LED-technologie.

Den Haag
Fotomuseum
T/M 11 JUNI

I’M OK – YOU’RE OK - MARIKEN WESSELS
Het werk van beeldend kunstenaar Mariken
Wessels (Vlaardingen, 1963) begeeft zich in
de ambigue zone tussen feit en fictie. Ze
speelt net zolang met zowel gevonden als
zelfgemaakte foto’s tot een nieuw verhaal
ontstaat

http://www.fotomuseumde
nhaag.nl/tentoonstellingen/
mariken-wessels

Den Haag
Fotomuseum
T/M 11 JUNI

DE LAATSTE DAGEN VAN DE ROMANOVS PIERRE GILLIARD (1879-1962) een unieke
serie persoonlijke foto’s van de laatste tsaar
van Rusland en zijn familie, gemaakt door de
Zwitserse schrijver en academicus Gilliard

http://www.fotomuseumde
nhaag.nl/tentoonstellingen/
pierre-gilliard-de-laatstedagen-van-de-romanovs

Den Haag
Fotomuseum

GAMEBOYCAMERAMAN Jean-Jacques
Calbayrac (1987) maakt met een Game Boy

http://www.fotomuseumde
nhaag.nl/tentoonstellingen/
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T/M 10 SEPTEMBER

Camera onder het instagram pseudoniem
gameboycameraman foto’s op zeer lage
resolutie: 128 x 112 pixels.

gameboycameraman

Den Haag
Fotomuseum
20 MEI T/M 10
SEPTEMBER

GERARD PETRUS FIERET
groot overzicht van het eigenzinnige en
uiterst merkwaardige werk van fotograaf
Gerard Fieret (1924-2009). Deze markante
Hagenaar legde op obsessieve wijze vrijwel
alles en iedereen vast wat op zijn pad kwam

http://www.fotomuseumde
nhaag.nl/tentoonstellingen/
gerard-petrus-fieret

Den Haag
Gemeentemuseum
T/M 3 SEPTEMBER

THE END OF AN AGE Hedendaagse
fotografen als Paul Graham, Rineke Dijkstra,
Thomas Struth en Thomas Ruff proberen in
hun portretten de weg naar volwassenheid
en wat daarbij komt kijken vast te leggen.

https://www.gemeentemuse
um.nl/nl/tentoonstellingen/
end-age

Rotterdam
De Kunsthal
T/M 4 JUNI

FAMILIEFOTOGRAAF TUSSEN TWEE
WERELDEN
Als sergeant op Java legt WIM MILLENAAR
(1887-1955) zijn levensverhaal vast in maar
liefst 7777 familiekiekjes.
De foto’s bieden een blik op het doen en
laten van een familie die – net als vele
anderen – tussen twee culturen leeft en
schetsen een intiem portret waarin de
kennismaking tussen verschillende culturen
centraal staat.

http://www.kunsthal.nl/nl/pl
an-jebezoek/tentoonstellingen/tu
ssen-twee-werelden/

Rotterdam
De Kunsthal
T/M 27 AUGUSTUS

ROBERT MAPPLETHORPE: EEN
PERFECTIONIST
De ruim 200 foto’s en objecten schijnen een
nieuw licht op zijn favoriete genres:
portretten, zelfportretten, naakten en
stillevens: een groots retrospectief van leven
& werk van Robert Mapplethorpe (1946 –
1989), een van de meest invloedrijke
kunstenaars en fotografen van de 20ste
eeuw.

http://www.kunsthal.nl/nl/pl
an-jebezoek/tentoonstellingen/ro
bert-mapplethorpe/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
T/M 20 AUGUSTUS

DE COLLECTIE BELICHT DOOR JAN CREMER
Voor deze tentoonstelling heeft Cremer
vijftien foto’s geselecteerd die hem
inspireren of aan het hart gaan.

https://www.nederlandsfoto
museum.nl/tentoonstelling/
collectie-belicht-jan-cremer/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
T/M 7 MEI

EUROPA. WHAT ELSE? – werk van HENRI
CARTIER-BRESSON, OTTO SNOEK en NICO
BICK
In dit drieluik gaan drie fotografische visies
een verband met elkaar aan: de op een
humanistische leest geschoeide reportage
van Henri Cartier-Bresson, de

https://www.nederlandsfoto
museum.nl/tentoonstelling/
europa-what-else/
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beschouwende, typologische aanpak van
Nico Bick en de snelle, vlijmscherpe
observaties van Otto Snoek.
Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
20 MEI T/M 3 SEPTEMBER

SPRINGVLOED | VAN ZOETENDAAL & DE
COLLECTIE
Met zijn uitzonderlijke oog voor de
schoonheid van fotografie, laat Van
Zoetendaal ons in de tentoonstelling
Springvloed kennismaken met meer dan 200
foto’s uit de collectie in hun oorspronkelijke
vorm: foto’s die van het gehele negatief zijn
afgedrukt.

https://www.nederlandsfoto
museum.nl/tentoonstelling/s
pringvloed/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
20 MEI T/M 27 AUGUSTUS

ETNOMANIE De Rotterdamse styliste Ellie
Uyttenbroek heeft 100 etno-historische
foto’s uit de Wereldcollectie van het
Nederlands Fotomuseum geselecteerd en
vervolgens deze met ontwerper Mary
Pelders Vos digitaal gestileerd.

https://www.nederlandsfoto
museum.nl/tentoonstelling/
etnomanie/

Japanmuseum
SieboldHuis
Rapenburg 19 - 2311 GE
Leiden
T/M 4 JUNI

"De dingen die voorbij gaan" - Casper Faassen
Meerdere fotowerken geïnspireerd op de
tijdelijkheid van het aardse waarin Faassen
fotografie, schilderkunst en Japanse cultuur
combineert.

http://www.sieboldhuis.org/
tentoonstellingen/dedingen-die-voorbij-gaanfotografisch-werk-vancasper-faassen

HUISKINESIS
Voorstraat 86 - 2611JT
Delft
28 APRIL T/M 25
AUGUSTUS

“de bewegende mens”
sportend, op straat.. maakt niet uit..
als er maar beweging in zit!

www.huiskinesis.nl
GEOPEND: 13.00 – 17.00 u.
op vrijdagen en zaterdagen

Cameramuseum
Visstraat 12 - 4301 CC
Zierikzee

Het Cameramuseum vertelt het verhaal over
de historie en het ontstaan van de fotografie
in al haar aspecten tot nu toe, een
ontdekkingstocht voor jong en oud.

http://www.zeelandmuseum
land.nl/cameramuseum_zier
ikzee.html &
http://www.cameramuseum
.nl/

WEBSITE van de Fotobond

Op de website van de Fotobond zijn ook veel
tentoonstellingen te vinden. Ook te zien
aldaar: nieuws & agenda van afdeling Elf. Zie
de links hiernaast.

http://fotobond.nl/events/
http://fotobond.nl/afdelinge
n/afdeling-11-zuid-hollandnoord/

OOK HANDIG:
Fotoexpositie.nl

informatie over exposities, fotografen en
fotonieuws

www.fotoexpositie.nl/exposi
ties
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