NIEUWSBRIEF
Nummer 7, augustus 2017
Jaargang 6
Programma september/oktober 2017
IN DIT NUMMER
Zomerstop:
4 sept.
11 sept.
18 sept.
25 sept.
2 okt.
3 okt.

Geen clubavonden in juli en augustus.
4de fotobespreking beamer: zomerfoto’s.
Voorbespreking expositie Agnietenkapel.
15 min. Beamer/bok
Portretfotografie deel 3.
Fotobespreking nieuw stijl aan tafel deel 4.
15 min beamer/bok
Thema-avond 3
Jaarprijs fotoserie 2017.
Speciale avond (dinsdag) foto’s inlijsten voor
tentoonstelling.

Kijk voor wijzigingen op: www.degoudsefotoclub.nl bij ‘agenda’.
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Van Bestuur
Zo we gaan weer van start met het nieuwe semester. Wordt wel een
belangrijk deel van het jaar. In oktober hebben we onze 5-jarige
jubileumtentoonstelling. Dit keer voor ons 70-jarig bestaan. Wel een
mijlpaal. In deze 70 jaar heeft de fotografie wel een grote verandering
door gemaakt. Er zijn in onze club leden die vanuit het verleden alle
kennis hebben, maar er zijn ook leden die, als amateur alleen digitaal
gewerkt hebben. Vaak kunnen oud en nieuw zich vinden, maar er blijven
momenten dat er hier toch wat frictie ontstaat. Laten we hopen dat in het
nieuw semester (en daarna) en tijdens onze tentoonstelling we elkaar op
waarde kunnen vinden. Er zal dan een mooie en succesvolle jubileum
periode voor alle leden zijn.
Er mag ook even worden stil gestaan bij het vele werk dat door een aantal
mensen al is uitgevoerd om de tentoonstelling in goede banen te leiden.
Er zal de komende periode nog meer gevraagd worden, zowel voor de tentoonstellingscommissie leden als
individuele leden die gevraagd zijn of nog gevraagd gaan worden. Wij hopen dat als er een beroep op je
gedaan wordt om een bijdrage te leveren in goed overleg het altijd mogelijk is een bijdrage te leveren.
Alleen dan kunnen de met elkaar van onze jubileumtentoonstelling een groot succes van maken.
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Fotocursussen

Gerard Hol

Beste secretarissen, ik ben al een aantal jaren actief als bondsmentor, en heb sinds een klein jaartje een
eigen studio/cursusruimte in Zevenhuizen, waar ik sinds kort ook cursussen en workshops geef in diverse
foto disciplines,
een basiscursus, leer je camera kennen, speciaal voor startende fotoliefhebbers,
een mentoraat/cursus werken aan een eigen portfolio,
en ook een workshop dag , straatfotografie.
er is ook een cursus portretfotografie, maar die is dit jaar al volgeboekt, maar bij genoeg interesse kan ik
die ook volgend jaar weer op het programma zetten,
ook 1 op 1 of met een kleine groep op 1 dag portretfotografie is mogelijk op aanvraag.
misschien zijn er onder jullie leden die interesse hebben in deze of andere cursussen, en ik zou jullie dus
willen vragen of jullie dit via deze mail bij jullie leden onder de aandacht zouden willen brengen.
alle gegevens over deze cursussen zijn te vinden op mijn website.
https://fatamorganaa.myportfolio.com/workshops
wat ook interessant is, fotobond leden krijgen natuurlijk altijd 10% korting op deze activiteiten.
bij voorbaat dank voor jullie moeite, m. vr. groet Gerard Hol

Berlijn (1)

Robert Blijleven

Zelf ben ik al verschillende malen geweest in Berlijn. Zo ook in de jaren 80. Ik zat nog in militaire dienst. Er
werd mij op het hart gedrukt om geen militaire spullen, zoals paspoort mee te nemen. Omdat ik zelf nog
nooit gekampeerd heb leende ik toch wat spullen om geld uit te sparen. Onderweg in de trein ontmoette
mijn vriend Ramon een Berlijns meisje wat vloeiend Nederlands sprak. Hij had een adres van haar
gekregen, voor als we in de buurt waren. Na het einde van de vakantie besloten we om haar op te zoeken.
Helaas ze was niet thuis. Bericht achter gelaten dat we de volgende dag weer verder vertrokken.
Maar er waren meer campings. Onze laatste avond op de camping stopte er een taxi. En ja daar kwam
Martina aan. Ze had alle campings af gezocht, en was een vermogen kwijt aan taxigeld. De relatie had nog
een tijdje standgehouden. Zodat ik in mijn eentje naar Berlijn kon gaan, met een voordelig slaapadres.
Zelf had ik ook nog een kennis in Polen wonen, Violetta Kirakowitz. In Stettin. Lag in het verlengde van
Berlijn. De reis zou veel langer duren, omdat dit te maken had met de oostwest verhoudingen. De trein
reed dan expres heel langzaam. Voor Polen moest ik een visum aan vragen. Maar ik sprak geen woord
Pools. Gelukkig was er iemand die mij er mee hielp. Niet de ambtenaar zelf.
Op de terugweg liep ik naar het station. En intussen keek ik wat ze in mijn paspoort hadden gedaan.
Plotseling een windvlaag, en mijn visum waaide uit mijn paspoort.
Rechtstreeks de sloot in. Als een reflex sprong ik erachteraan. Maar om eruit te komen moest ik tegen een
wal opklimmen. Stond er ook nog een oud vrouwtje die riep: gaat het? Half verzopen kwam ik uit de sloot.
Ben naar het politie bureau gegaan, en die hebben mij aan een nieuw visum geholpen Zat ik daar in de
wachtkamer in een oranje overlevingspak.
Toelichting foto
Bijzonder aan deze foto is, dat het met een Konica FS1 met 28 80 mm lens is gemaakt. Deze lens was de
eerste lens die ik kocht voor mijn Praktika.
Van de Gamma een statief mee gekregen. 1 voordeel, superlicht past zo in de koffer.
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Excursie van de Werkgroep Natuur en Landschap naar Meijendel op 21 juli j.l.

Margot

Op 21 juli j.l. organiseerde de werkgroep Natuur en Landschap een excursie naar het duingebied Meijendel
In Wassenaar.
Om 14.30 uur hadden we afgesproken bij het bezoekerscentrum om eerst kaartjes te kopen voor de
beschermde duingebieden “Kijfhoek en Bierlap”. We waren daar met 11 deelnemers; Frank, Bas, Peter,
Leni, Marie Louise, Jos, Siep, Harm, Enne, Bendt en ondergetekende. Leuk, zoveel enthousiasme!!
Met elkaar liepen we naar de ingang van de Kijfhoek en daar gingen onze wegen uiteen zodat iedereen
naar hartenlust zijn eigen indrukken van het duingebied fotografisch kon weergeven. Marie Louise spotte
al snel een leuke bos/vogelwachter, die bereid bleek om even te poseren.

Op dit kaartje kunnen jullie zien dat er in het duingebied ook vennetjes liggen die heel fotogeniek zijn. En
dan natuurlijk de Konikpaarden, die niet iedereen tegenkwam, maar waarvan o.a. Frank en Leni mooie
plaatjes hebben kunnen schieten.
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Marie Louise en Margot raakten grandioos de weg
kwijt, maar dankzij de mobiele telefoon kwamen zij
toch weer op het rechte pad. Helaas wel net te laat
voor het drankje dat wij na afloop van de wandeling
zouden drinken bij “De Boerderij” in Meijendel.
Om zes uur zetten we de reis voort naar
Wassenaarse Slag waar we op een terras met
uitzicht op de zee fantastisch gezellig en lekker
hebben gegeten. Wat boften we enorm met het
weer!
Na de maaltijd zijn we weer allemaal op pad gegaan om nog verder te fotograferen. Vooral de blauwe
distels in de duinen bleken erg in trek, maar Jos had meer aandacht voor kwallen die op Flickr niet voor
iedereen als kwal herkenbaar bleken te zijn maar wel als hondendr..
Margot kwam een meisje tegen die graag met haar paard wilde poseren en verder werden er natuurlijk
diverse plaatjes gemaakt van de rood
ondergaande zon.
Rond half tien gingen we tevreden en al terug
naar huis. Het was een gezellige en mooie dag.

Beste AV liefhebbers,
Met genoegen willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.
Op 7 oktober 2017 wordt het 4e Audio Visuele Festival van het Westen georganiseerd!
Na het succes van de voorgaande edities hebben AV-Groep Westland en AV-Groep PixAna (Moordrecht)
wederom 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
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vertoond zullen worden (een topselectie uit het totaal van alle inzendingen).
De voorbereidingen zijn intussen al opgestart.
Met dit festival willen we 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 stellen uw deelname en/of uw komst zeer op prijs en kijken er nu al met belangstelling naar uit.
Het kan zijn dat u reeds een invitatie ontvangen heeft via AV-West, uw AV-Groep of Fotoclub. Maar….
liever twee keer als geen een keer!
Voor inschrijving (vanaf 1 juni) en extra informatie kunt u onze site bezoeken; http://www.avwest.nl/
Met vriendelijke groet,
Marcel Batist, namens de festivalcommissie.
Contact; marcel@marcelbatist.nl

Citaten

Enne de Jongh

Mijn camera staat meestal in de “P” (voor “Professioneel” natuurlijk) mode.
Nils Jorgensen
Geciteerd in The street photographers manual
ISBN 978-0-500-29130-6

Foto Online 2e editie 2017

Rein

Aan de 2e editie van Foto Online van de Fotobond hebben drie clubleden meegedaan. Voor deze ronde was
er geen thema. In totaal zijn er 522 foto’s ingezonden.
Herbert Houdijk kwam net een puntje te kort voor brons met zijn foto Lonely Planet (22 punten). Zijn
tweede foto (Wuivende Wilg) haalde 19 punten.
Geri van Ittersum haalde met De Heiligen Verzoeken 21 punten en met Overleg in Dublin 15 punten.
Rein de Lange scoorde 19 punten met zowel Kleinpolderplein als met Gouweplein.
De 3e editie van Foto Online is in oktober. Het thema daarvoor is nog niet bekend gemaakt.

Foto Individueel 2017

Rein

Van 4 september 2017 tot en met 20 oktober 2017 kan er weer worden ingezonden voor “Foto
Individueel”, een wedstrijd voor alle leden van de Fotobond.
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De inzendmogelijkheid wordt 4 september geopend.
Ieder lid mag 1 of 2 foto’s inzenden. De foto’s kunnen worden ingezonden in 1 of 2 van de volgende
genres: Natuur, Sport, Vakantie, Feest en Open.
De ingezonden foto’s zullen worden gejureerd door 3 juryleden en deze zullen over enkele maanden
bekend worden gemaakt. De hoogst eindigende foto’s worden openbaar besproken op zondag 26
november 2017 in ‘De Boodschap’ in Rijen.
Inzenden gaat digitaal via www.fbfotoonline.nl en kies dan Foto Individueel. Lees van te voren het
reglement en de inzendinstructie (beide te vinden op in de rubriek ‘wedstrijden’ van de site van de
Fotobond http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-individueel/foto-individueel-2017/)
NB
Foto’s mogen maar éénmalig worden ingezonden voor Foto Online, Foto Individueel,
Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal. Heb je dus ingezonden voor één wedstrijd of Foto Nationaal, dan
mag je dezelfde foto (of een uitsnede daarvan) niet nóg een keer inzenden voor een andere wedstrijd of
Foto Nationaal.

Avondfotografie Remco Gielen

Rein

Fotograaf Remco-Daniël Gielen organiseert 6 workshops avondfotografie in Gouda en wel op 30 augustus,
6, 19 en 27 september en 4 en 11 oktober. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de eerste datum al
verleden tijd. De normale prijs van de één avond durende sessie is € 55 per deelnemer. Voor de Goudse
Fotoclub geeft hij daar € 4 korting op.
Meer informatie plus de mogelijkheid voor het aanmelden is te vinden
op https://www.remcogielen.nl/gouda-voor-fotoclubs.
Het is handig van elkaar te weten wie zich hebben aangemeld en ook om achteraf ervaring te uit te kunnen
wisselen. Willen degenen die zich aanmelden dat ook laten weten aan degoudsefotoclub@gmail.com met
vermelding van de deelname-datum?

Open Monumentendag 9 september

tip: Kees Brinkers

Er zijn twee monumenten waarvan het op 9 september waarschijnlijk de laatste mogelijkheid is die in de
huidige staat te fotograferen: de Gouwekerk en het Weeshuis. Beide wegens verbouwingsplannen. Het
Metaheerhuisje (aan de Oosthaven) is interessant omdat het slechts 2x per jaar is te bezichtigen. Ook de
Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe heeft een zeer interessant interieur en is niet zo vaak te
bezichtigen.

Stereofotografie

Rein

Op zaterdag 23 september 2017 vindt in 't Visnet te Huizen de Open Dag 2017 van de Nederlandse
Vereniging voor Stereofotografie plaats. Op die dag kunnen bezoekers kennismaken met de wereld in en
achter digitale stereofotografie, virtual reality, 360° fotografie en andere 3D-beeldtechnieken. De toegang
is gratis. Meer informatie is te vinden op www.stereofotografie.nl.

Extra editie PictureThis Den Haag: Tadao Cern | Comfort Zone bij Panorama Mesdag
Zoektocht naar schoonheid van imperfectie
Op woensdag 6 september organiseren PictureThis Den Haag en Panorama Mesdag een speciale editie in
het museum Panorama Mesdag voor fotoliefhebbers uit Den Haag en omstreken. Op deze avond geeft
Tadao Cern, fotograaf en kunstenaar uit Litouwen, een diepte-interview rondom zijn huidige
fototentoonstelling Comfort Zone, te zien tot en met 22 oktober bij Panorama Mesdag.
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Het interview sluit aan bij Cerns eerste museale fototentoonstelling Comfort Zone. Met humor, tederheid
en nieuwsgierigheid toont Cern de schoonheid en diversiteit van imperfectie, van mensen in hun
comfortzone. De slapende, nietsvermoedende badgast, dicht op de huid geportretteerd, is onherkenbaar
en in al haar kwetsbaarheid afgebeeld.
Op deze avond neemt Tadao ons mee in zijn zoektocht naar de schoonheid van imperfectie, geeft hij in
klare taal zijn visie op fotografie weer en toont hij ons zijn serie foto’s.
PictureThis is een Haags platform voor fotografie met als doel fotografie vanuit de hele wereld voor het
voetlicht brengen aan fotografieliefhebbers uit Den Haag en omstreken. Panorama Mesdag heeft jaarlijks
wisselende tentoonstellingen, waaronder hedendaagse fotografie.
Programma:
17.00 uur:
Inloop
17.30 uur:
Interview Tadao Cern – Edouard van Arem
18.30 uur:
Q&A
19.00 uur:
Bezoek tentoonstelling, museum en borrel
20.00 uur:
Sluiting
Aanmelden kan via de website van PictureThis Den Haag: www.picturethisdenhaag.wixsite.com/picturethis
Toegang bedraagt € 7,50. Vrienden van PictureThis Den Haag hebben gratis toegang.

Jubileumexpositie fotoclub Rarekiek

Rein

Fotoclub Rarekiek uit Gouda bestaat 60 jaar en organiseert een jubileumexpositie van maandag 18
september tot en met zaterdag 14 oktober. Naast werk van de huidige leden wordt ook teruggeblikt met
het werk van fotografen die een grote invloed op de club hebben gehad.
Adres: Diekhuus Middelharnis, zandpad 7.
Informatie: www.rarekiek.nl

Fotodok

tip: Jos

In een oud schoolgebouw aan een idyllisch hofje in hartje Utrecht vlakbij de Dom, organiseert FOTODOK
fototentoonstellingen, lezingen, debat en educatie rond maatschappelijke onderwerpen. FOTODOK vertelt
verhalen met documentairefotografie en gebruikt daarbij ook andere manieren om deze verhalen te delen
met bijvoorbeeld film, virtual reality en webdocumentaires.
http://www.fotodok.org

Fotowedstrijden
Binnen de club:

extern:
Nrc:
CEWE:
Zoom:
en verder:

Jos
Jaarprijs Digitaal is gehouden op 12 juni. Winnaar Herbert Houdijk
Jaarprijs Series wordt gehouden op 2 oktober
Jaarprijs Afdrukken wordt gehouden in december
thema fotografie:
Sterk in zwart- wit; Keukengerei

https://foto.nrc.nl
http://www.cewe-photoawards.nl/
http://zoom.nl/fotowedstrijden/
http://www.fotowedstrijd.info/nl
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TENTOONSTELLINGEN NIEUWSBRIEF GFC AUGUSTUS 2017

Bas de Zeeuw

WAAR / WANNEER

INFORMATIE

WEBSITE

Zaandam
Hembrugterrein Slaghoedje 52 1505 RJ
Zaandam
T/M 30 SEPTEMBER
Open woensdag t/m
zondag:
10.00 uur - 18.00 uur

Streets of the World In 2009 trok de
Nederlandse fotojournalist Jeroen Swolfs de
deur achter zich dicht voor een ambitieuze
reis. Hij wilde alle landen van de wereld
bezoeken om er een foto te maken van het
straatleven anno nu. Het resultaat van die
reis is Streets of the World, een project dat
niet alleen bijzonder is vanwege de omvang,
maar ook vanwege de intrigerende blik van
de fotograaf en zijn warme belangstelling
voor mensen. Met zijn 195 straatfoto’s uit
195 landen wil Swolfs een positief beeld
geven van de wereld.

http://www.streetsofthewor
ld.com/

Amsterdam
Stedelijk Museum
8 JULI T/M 15 OKTOBER

Faces and Phases - Zanele Muholi Zij is een
betrokken, jonge Zuid-Afrikaanse fotograaf
en visueel activist. In haar werk onderzoekt,
documenteert en verbeeldt zij de zwarte
LGBTQI identiteit in het hedendaagse ZuidAfrika.

http://www.stedelijk.nl/tent
oonstellingen/zanele-muholi

Amsterdam
De Nieuwe Kerk
Amsterdam
16 SEPT 2017 t/m 4 FEBR
2018
Dagelijks: 10-17 u
Gesloten op 27
september, 25 december
en 1 januari.

We have a Dream een tentoonstelling over
drie wereldberoemde personen die grote
invloed hadden op de geschiedenis van de
twintigste eeuw: Mahatma Gandhi, Martin
Luther King en Nelson Mandela.
Een tentoonstelling met een schat aan beeld
en geluid en van ieder één persoonlijk,
iconisch voorwerp.

https://www.nieuwekerk.nl/
tentoonstellingen/wehavead
ream/

Nationaal Holocaust
Museum i.o.
Plantage Middenlaan 27
1018 DB Amsterdam
T/M 15 OKTOBER

Uit de vergetelheid - herontdekking van de
fotografie van de Duitse vluchtelingen
Annemie en Helmuth Wolff
De tentoonstelling met vele foto's,
periodieken en persoonlijke documenten
geeft voor het eerst een breed overzicht van
de bewogen levens van Annemie en Helmuth
Wolff en hun veelzijdige fotografie.

http://jck.nl/nl/annemie-enhelmuth-wolff
zie ook dit interessante
artikel:
https://www.nrc.nl/nieuws/
2017/05/03/prachtigeportre
tfotos-uit-de-oorlog8591817-a1556967

Amsterdam
Foam
21 JULI T/M 10
SEPTEMBER

Before the Law - Nederlandse fotograaf
Robert Glas 1986)
In zijn projecten analyseert hij wetgeving en
bureaucratische processen rondom
immigratie en persoonsidentificatie

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

Amsterdam

Foam Talent - werk van 20 internationale
kunstenaars, geselecteerd uit de jaarlijkse

https://www.foam.org/nl/m
useum/programma/foam-
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Foam
open call. De jaarlijkse open call is een
1 SEPTEMBER T/M 12 NOV interessante barometer voor de staat van de
hedendaagse fotografie. Het werk
presenteert een actuele blik op het zich
immer ontwikkelende medium en onthullen
diverse trends en tendensen.

talent

Amsterdam
Foam
15 SEPTEMBER T/M 12
NOV

Foam X Ruang Mes 56 de jonge kunstenaars
Yudha Kusuma Putera en Andri William uit
fotografencollectief Ruang Mes 56 uit
Indonesië richten zich op samenwerking en
op betrokkenheid bij anderen.

https://www.foam.org/nl/m
useum/programma/foam-xruang-mes-56

Amsterdam
Foam
15 SEPTEMBER T/M 10
JANUARI

Mirroring Life retrospectief met werk van de https://www.foam.org/nl/m
befaamde Amerikaanse fotograaf André
useum/programma/andreKertész (1894-1985).
kertesz
André Kertész staat vandaag de dag bekend
om zijn buitengewone bijdrage aan de
beeldtaal van fotografie in de 20ste eeuw.
Het retrospectief, met voornamelijk zwartwit fotoafdrukken als ook een selectie
kleurenfoto’s, geeft inzicht in zijn
uitzonderlijke en creatieve vermogen om aan
de hand van ongebruikelijke composities een
(nieuwe) werkelijkheid te creëren.

Amsterdam
Huis Marseille
9 SEPTEMBER T/M 3
DECEMBER

Landscape with Tree / Jamie Hawkesworth
(Ipswich 1987)
Zijn benadering van de fotografie is
gebaseerd op het verfijnde, elegische en
speelse erfgoed van de Britse documentaire
fotografie. Sinds 2013 reist Hawkesworth de
hele wereld rond en maakt hij foto’s en films
die op subtiele wijze zijn observaties
weergeven.

Antwerpen
FoMu Fotomuseum
Antwerpen
Waalsekaai 47
2000 Antwerpen
T/M 8 OKTOBER

drie tentoonstellingen: voor details – zie
website:
1. 5 JAAR .TIFF
2. SUZY EMBO - ARTISTE PHOTOGRAPHE PHOTOGRAPHE D'ARTISTES
3. THE STILL POINT OF THE TURNING
WORLD - BETWEEN FILM AND
PHOTOGRAPHY

https://www.huismarseille.nl
/tentoonstelling/jamiehawkesworth/

https://www.fotomuseum.b
e/

Den Haag
MUSEON
T/M 1 OKTOBER

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

Den Haag
MUSEON

National Geographic: Photo Ark
Fotograaf Joel Sartore wil met zijn beelden
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https://www.museon.nl/nl/t
entoonstellingen/photo-ark

12 OKTOBER T/M
FEBRUARI 2018

elke in gevangenschap levende soort
vastleggen. NG Photo Ark is een
indrukwekkende en visueel krachtige
tentoonstelling. Naast het creëren van een
fotoarchief van diersoorten belicht de
fotograaf ook individuen en organisaties, die
het beschermen en behoud van de soorten
wereldwijd als doelstelling hebben.

Den Haag
Fotomuseum
T/M 10 SEPTEMBER

GAMEBOYCAMERAMAN Jean-Jacques
Calbayrac (1987) maakt met een Game Boy
Camera onder het instagram pseudoniem
gameboycameraman foto’s op zeer lage
resolutie: 128 x 112 pixels.

http://www.fotomuseumde
nhaag.nl/tentoonstellingen/
gameboycameraman

Den Haag
Fotomuseum
T/M 10 SEPTEMBER

MISLUKTE FOTO'S BESTAAN NIET - GERARD
FIERET
groot overzicht van het eigenzinnige en
uiterst merkwaardige werk van fotograaf
Gerard Petrus 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
Fotomuseum
T/M 15 OKTOBER

Speed of Life - PETER HUJAR
http://www.fotomuseumde
De Amerikaanse fotograaf Peter Hujar (1934- nhaag.nl/tentoonstellingen/
peter-hujar
1987) startte zijn carrière in de jaren 50 als
commercieel fotograaf, maar werd
vervolgens onderdeel van de groep
kunstenaars, dichters en muzikanten die in
de jaren 70 en 80 de New Yorkse
underground kunstscene vormden.

Den Haag
Fotomuseum
23 SEPTEMBER T/M 7
JANUARI

Identiteiten 1970-2017 - HANS EIJKELBOOM
http://www.fotomuseumde
nhaag.nl/tentoonstellingen/
Het oeuvre van deze kunstenaar en
fotograaf, dat ruim 40 jaar beslaat, kenmerkt hans-eijkelboom
zich door een voortdurend onderzoek naar
de constructie en interpretatie van identiteit.
Tot zijn bekendste werken behoren zijn
fotoseries van mensen in winkelstraten van
wereldsteden.

Rotterdam
De Kunsthal
T/M 17 DECEMBER

DUIVENMELKERS - fotograaf ZAK WATERS
Terwijl in de VS en Azië, China voorop, de
groei niet te stoppen is, is de duivensport in
Nederland, België en Groot-Britannië
tanende, en vergrijzen de duivenmelkers in
rap tempo. Tien jaar lang volgt fotograaf Zak
Waters in Engeland verschillende clubs van
enthousiaste beoefenaars en liefhebbers.

https://www.kunsthal.nl/nl/
plan-jebezoek/tentoonstellingen/d
uivenmelkers/

Rotterdam

DE COLLECTIE BELICHT DOOR JAN CREMER
Voor deze tentoonstelling heeft Cremer

https://www.nederlandsfoto
museum.nl/tentoonstelling/
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Nederlands Fotomuseum
T/M 17 DECEMBER

vijftien foto’s geselecteerd die hem
inspireren of aan het hart gaan.

collectie-belicht-jan-cremer/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
VERLENGD T/M 22
OKTOBER

SEBASTIÃO SALGADO | GENESIS
Genesis is het levenswerk van deze
wereldberoemde Braziliaanse fotograaf.
Voor zijn ode aan onze kwetsbare planeet
reisde hij naar afgelegen oorden als de
Galapagoseilanden, Madagaskar en
Antarctica: plekken waar mensen en dieren
nog altijd in evenwicht met elkaar en de
natuur leven. Met deze foto's toont Salgado
ons de schoonheid van de ongerepte natuur
en laat hij ons beseffen dat wij onze planeet
moeten beschermen.

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

HUISKINESIS
Voorstraat 86 - 2611JT
Delft
T/M 22 OKTOBER
GEOPEND: 13.00 – 17.00
u.
op vrijdagen en
zaterdagen

Mentoraat Afdeling Elf – “Straatfotografie”
www.huiskinesis.nl
Dertig leden van fotoclubs uit afd. 11 hebben
kortgeleden hun afdelingsmentorraat
“Straatfotografie” onder leiding van mentor
Peter Willemse afgerond.
Met onder andere werk van GFC-lid Lex
Stoltenborgh

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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