NIEUWSBRIEF
Nummer 9, oktober 2017
Jaargang 6

Programma november 2017

6 nov.
11 nov.
13 nov.
20 nov.

27 nov.

4 dec.

IN DIT NUMMER

15 min presentatie Nelle Vanlier.
Fotobespreking BOK nieuwe stijl.
Werkgroep Fotobespreking (9-11 uur)
Werkgroep Natuur en Landschap (11-13 uur)
Fotobespreking met Diana Bokje deel 1
Prestatie en bespreking resultaten WG Gebouwde
omgeving
Bespreking plan van aanpak Thema’s aan tafeltjes
Eerste resultaten bespreken (afdrukken meenemen)
Presentatie en bespreking resultaten WG Gebouwde
omgeving.
Fotobespreking BEAMER.
Fotocafé Woerden (spreker plus laten beoordelen van
foto’s

Van Bestuur
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Gedicht Hanneke Leroux
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Tentoonstellingen
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Zoek het geluk!

Kijk voor wijzigingen op: www.degoudsefotoclub.nl bij ‘agenda’.
Kopij nummer 10 vóór
25 november 2017 sturen naar:
josarents@gmail.com

Van Bestuur

Cor Markus

De maand oktober heeft bij onze club in het teken gestaan van de tentoonstelling ter gelegenheid van ons 70-jarig
bestaan. We mogen zeggen dat het, al is de tentoonstelling bij het schrijven van dit artikel nog niet afgelopen, een
succesvol spektakel is geweest. Dit succes is vooral te danken aan de leden van de tentoonstellingscommissie, alle
leden die geholpen hebben met de opbouw en straks ook bij het weer opruimen van de Agnietenkapel. Een speciale
dank gaat uit naar enkele oudere leden die tijdens de opbouw van de tentoonstellingsborden met kennis van zaken
dit hebben geklaard. Ook alle suppoosten, die gedurende de tentoonstellingsperiode dagelijks aanwezig zijn geweest
om de bezoekers te ontvangen, zijn bedankt voor hun inzet.
Met vertrouwen kunnen we weer 5 jaar ‘teren’ op dit succes. Laten we vanaf november 2017 beginnen aan een
nieuw 5 jaar en in 2022 de volgende lustrumtentoonstelling bij ons 75-jarig bestaan gaan organiseren met evenveel
inzet en passie zoals we dit nu ook hebben gedaan.

Jaarprijs series

Jos Arents

Deze interne wedstrijd houden we nu voor de 2e keer en was wederom georganiseerd door Bas, waarvoor dank! De
eerste keer in 2016 werd die gewonnen door: Annelieke Pinckaers met een serie over de verzorging van een oudere
vrouw. Er waren toen 19 series ingediend. Nu in 2017 was het aantal ingediende series veel groter nl 32 van 19
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verschillende leden. De jury bestond uit Harm Bokje en Mary Thoms. Deze zijn lid van de Fotokring LeidschendamVoorburg.
Het ging om series van 3 tot 7 foto's met samenhang. Het is een mooie avond geworden, veel series waren nooit
eerder vertoond en de bespreking door de jury ging professioneel, veel aandacht was er voor het concept achter de
serie. Vaak viel één foto toch net wat buiten de serie omdat er te veel afwijking was met de rest van de foto's. De
uitslag:
1) Nicolet van der Sluis met een originele serie over Trump's "Immigratieverbod".
2) Rein de Lange
met een serie over een Verjaardagspartijtje (skaten).
3) Frank Boekamp
met een serie over Verborgen dood.
4) Bas de Zeeuw
met een serie Wonen in de Parkflat
5) Geri van Ittersum
met een serie over personen op brommers in Azië
Een eervolle vermelding ging nog naar de serie Black South Africa van Bas de Zeeuw
De gewonnen serie kreeg gelijk een ere plek op de jubileumtentoonstelling.
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Uitreiking jaarprijs Digitaal

Jos Arents

Eindelijk kon dan de jaarprijs afdruk toch uitgereikt worden aan Herbert die op reis was naar Noorwegen, waarvan
we maandag 30 oktober de foto's zullen zien.

V.l.n.r. Cor Markus en Herbert Houdijk.

Citaten

Enne de

Jongh
Als je de straat kunt ruiken door naar de foto te kijken dan is het straatfotografie.
Bruce Bilden
Geciteerd in The street photographers manual
ISBN 978-0-500-29130-6

Fotowedstrijden
Binnen de club:

Jos Arents
Jaarprijs Digitaal is gehouden op 12 juni. Winnaar Herbert Houdijk
Jaarprijs Series is gehouden op 2 oktober . Winnaar Nicolet van der Sluis
Jaarprijs Afdrukken wordt gehouden in december

Fotobond:
Foto Online. Vanaf 1 oktober tot 15 november kan men insturen. Geen genre of thema.
Foto Individueel 2017.Tot en met 20 oktober 2017 kon er worden ingezonden.
Afdeling Elf:
Een wedstrijd met 3 losse foto’s per deelnemer.
De jurering en de fotobespreking van de Afdelingswedstrijd 3 losse foto’s zullen worden gehouden op woensdag 15
november 2017 bij Fotoclub De Haagse, Wapserveenstraat 507 (hoek Hoogeveenlaan), 2545 KX te Den
Haag. Aanvang 20.00 uur.
3 Wedstrijdfoto’s per deelnemer en ingevulde inschrijfgegevens inleveren op 15 november tot uiterlijk 19.45 uur.
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We verwachten dat de inzenders persoonlijk aanwezig zijn bij de bespreking.
Terwijl de jury de foto’s beoordeelt, verzorgt ons persoonlijk lid Marcel Batist een AV-programma.
Het onderwerp van de drie 'losse' foto's - dus zonder samenhang - is vrij, evenals het formaat.
Het maximale formaat is 40 x 50 cm. De winnaar krijgt een cadeaubon.
Let op: De inzendingen mogen andere inzendingen niet kunnen beschadigen en dienen vergezeld te zijn van de
volledig ingevulde inschrijfgegevens hieronder. Zie hiervoor bijgevoegd formulier (meegestuurd formulier bij vorige
nieuwsbrief). Indien hieraan niet voldaan is, behoudt het bestuur zich het recht voor betreffende foto's niet over te
dragen aan de jury.
Zet op de achterkant van de foto’s uw naam, Fotobondnummer en naam van uw fotoclub en geef aan wat de
bovenkant van de foto is.
extern: Thema Een Duurzaam Bestaan: zie artikel hierboven
Nrc:
https://foto.nrc.nl
CEWE:
http://www.cewe-photoawards.nl/
Zoom:
http://zoom.nl/fotowedstrijden/
en verder:
http://www.fotowedstrijd.info/nl

Gedicht ter gelegenheid van de opening lustrumtentoonstelling 2017 (70-jarig bestaan)
De donkere kamer van een gedicht
Voor de fotograaf die schijn vertaalt naar werkelijkheid
en andersom die met de ogen bijna dicht -soms zelf nog gist naar wat het is
in een flits een trits gevoelens weet vast te leggen die zonder woorden beeldend weet te zeggen dat mijn
verbeelding achterblijft
Voor jou is dit gedicht ik beschrijf je subjectief en onbelicht vanuit een ander perspectief
en neem je mee in mijn gedachten haal je
behoedzaam door een badje tot er een sterk zwart
wit verschijnt een
trotse glimlach die beklijft die als mijn schijn bedriegt
en alles grijs en donker blijft wat kleur geeft aan
mijn dag

Hanneke Leroux, stadsdichter van Gouda 2016-2018 Gedicht ter
gelegenheid van het lustrum van de Goudse fotoclub, Oktober 2017.
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TENTOONSTELLINGEN per NOVEMBER 2017

Bas de Zeeuw

WAAR / WANNEER

INFORMATIE

WEBSITE

Amsterdam
Stedelijk Museum
T/M 3 JUNI 2018

Tentoonstelling 'IK BEN EEN GEBOREN
BUITENLANDER'
De tentoongestelde werken variëren van foto’s
van de Nederlandse migranten die rond 1900
arriveerden op Ellis Island, New York en
Surinaamse Nederlanders die zich in de jaren ’70
vestigden in de Bijlmer, tot meer actuele beelden
van vluchtelingen aan de kust van Zuid-Spanje.

http://www.stedelijk.nl/tentoon
stellingen/ik-ben-een-geborenbuitenlander

Amsterdam
De Nieuwe Kerk Amsterdam
T/M 4 FEBRUARI
Dagelijks: 10-17 u
Gesloten: 25 december & 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/ten
toonstellingen/wehaveadream/

Amsterdam
Foam
T/M 12 NOVEMBER

Foam Talent - werk van 20 internationale
kunstenaars, geselecteerd uit de jaarlijkse open
call. De jaarlijkse open call is een 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.

https://www.foam.org/nl/muse
um/programma/foam-talent

Amsterdam
Foam
T/M 12 NOVEMBER

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/muse
um/programma/foam-x-ruangmes-56

Amsterdam
Foam
T/M 10 JANUARI

Mirroring Life retrospectief met werk van de
befaamde Amerikaanse fotograaf André Kertész
(1894-1985).
André Kertész staat vandaag de dag bekend om
zijn buitengewone bijdrage aan de beeldtaal van
fotografie in de 20ste eeuw. Het retrospectief,
met voornamelijk zwart-wit 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.

https://www.foam.org/nl/muse
um/programma/andre-kertesz

Amsterdam
Foam
T/M 14 JANUARI

Tomorrow of Yesterday - Stefanie Moshammer
In haar serie onderzoekt Stefanie Moshammer
de paradijselijke tegenstellingen tussen Westerse
idealen en beloften en de dagelijkse problemen
van de mensen die leven op het Haïtiaanse
eiland Île à Vache

https://www.foam.org/nl/muse
um/programma/stefaniemoshammer
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Amsterdam
Foam
T/M 7 FEBRUARI

The Following is a True Story - Romain Mader
(1988)
Mader speelt met de spanning tussen realiteit en
fictie. Zijn werk valt op vanwege de humor en
ironie waarmee hij serieuze onderwerpen
aansnijdt: eenzaamheid, liefde, exploitatie en het
vrouwelijke lichaam. Onder de ogenschijnlijke
oppervlakkigheid schuilt een sterke gelaagheid.

Amsterdam
Huis Marseille
T/M 3 DECEMBER

Landscape with Tree / Jamie Hawkesworth
https://www.huismarseille.nl/te
(Ipswich 1987)
ntoonstelling/jamieZijn benadering van de fotografie is gebaseerd op hawkesworth/
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 Antwerpen
T/M 18 FEBRUARI

Mirror - Ai Weiwei
Met zijn radicale kritiek op
mensenrechtenschendingen, machtsmisbruik en
het verregaande toezicht van de Chinese
autoriteiten, groeide Ai uit tot een van ’s werelds
belangrijkste hedendaagse kunstenaars. In Ai’s
werk is een belangrijke rol weggelegd voor
fotografie.

https://www.fotomuseum.be/t
entoonstellingen/Ai_Weiwei.ht
ml

Antwerpen
FoMu Fotomuseum
Antwerpen
Waalsekaai 47 Antwerpen
T/M 18 FEBRUARI

Ebifananyi - Andrea Stultiens
In 2011 richtten Andrea Stultiens (NL) en
kunstenaar R. Canon Griffin (UG) het platform
History in Progress Uganda op. Onder deze naam
documenteren ze sindsdien Oegandese
historische fotocollecties in hun actuele staat.

https://www.fotomuseum.be/t
entoonstellingen/Wordt_Verwa
cht_Ebifananyi_Andrea_Stultien
s.html

Den Haag
MUSEON
T/M 4 MAART

National Geographic: Photo Ark - Joel Sartore
Fotograaf Joel Sartore wil met zijn beelden elke
in gevangenschap levende soort vastleggen.
Naast het creëren van een fotoarchief van
diersoorten belicht hij ook individuen en
organisaties, die het beschermen en behoud van
de soorten wereldwijd als doelstelling hebben.

https://www.museon.nl/nl/tent
oonstellingen/photo-ark

Den Haag
Fotomuseum
T/M 7 JANUARI

Identiteiten 1970-2017 - HANS EIJKELBOOM
Het oeuvre van deze kunstenaar en fotograaf,
dat ruim 40 jaar beslaat, kenmerkt 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.

http://www.fotomuseumdenha
ag.nl/tentoonstellingen/hanseijkelboom

Den Haag
Fotomuseum
T/M 14 JANUARI

FOTOGRAFIE en VORM
kleine tentoonstelling gericht op de
aanwezigheid van geometrische vormen in de
fotografie

http://www.fotomuseumdenha
ag.nl/tentoonstellingen/fotograf
ie-en-vorm
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https://www.foam.org/nl/muse
um/programma/romain-mader

Den Haag
Fotomuseum
14 JANUARI

As it may be / Mumkin - BIEKE DEPOORTER
Een overzicht van werk, waarvoor Depoorter
eerder dit jaar de prestigieuze talentenprijs Prix
Levallois ontving. Magnum-fotograaf Bieke
Depoorter reist sinds 2011 regelmatig naar
Egypte. Zij is er voor het eerst tijdens het begin
van de Arabische Lente.

http://www.fotomuseumdenha
ag.nl/tentoonstellingen/biekedepoorter

Rotterdam
De Kunsthal
T/M 10 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/duive
nmelkers/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
T/M 17 DECEMBER

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.nederlandsfotomu
seum.nl/tentoonstelling/collecti
e-belicht-jan-cremer/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
T/M 29 OKTOBER

STEENBERGEN STIPENDIUM 2017 Met trots
presenteert het Nederlands Fotomuseum de
twintigste editie van het Steenbergen
Stipendium: de toonaangevende prijs voor het
beste fotografische afstudeerwerk gemaakt door
een student aan een van de Nederlandse
kunstacademies.

https://www.nederlandsfotomu
seum.nl/tentoonstelling/steenb
ergen-stipendium-2017/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
T/M 7 JANUARI

BRUCE DAVIDSON - AMERICAN PHOTOGRAPHER
een groots retrospectief van het werk van de
Amerikaanse fotograaf Bruce Davidson (1933).
Sinds de jaren vijftig legt Davidson zich toe op
het fotograferen van mensen voor wie de
‘American Dream’ onbereikbaar lijkt en die zich
staande proberen te houden in de samenleving.

https://www.nederlandsfotomu
seum.nl/tentoonstelling/brucedavidson/

Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
T/M 7 JANUARI

DE COLLECTIE WINGENDER - BIJZONDERE
FOTOBOEKEN
Jan Wingender kocht zijn eerste fotoboek in
1956, toen er nog nauwelijks belangstelling voor
het fotoboek bestond. Dit groeide uit tot een van
de grootste verzamelingen van Nederlandse
fotoboeken ooit. Zijn collectie van meer dan
7.000 titels vult een schatkamer van
hoogwaardig boekontwerp waarmee Nederland
inmiddels een internationale reputatie heeft
verworven.

https://www.nederlandsfotomu
seum.nl/tentoonstelling/wingen
der-fotoboeken/

HUISKINESIS
Voorstraat 86 - 2611JT Delft
GEOPEND: 13.00 – 17.00 u.
op vrijdagen en zaterdagen

Onderwerp van nieuwe expositie nog niet
bekend.
Mogelijk wordt een deel van onze
jubileumexpositie daar tentoongesteld per
november of per januari.
Dit na goedkeuring door bestuur & leden GFC.

www.huiskinesis.nl
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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.zeelandmuseumlan
d.nl/cameramuseum_zierikzee.
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.

https://fotobond.nl/voorleden/activiteitenagenda/ &
http://fotobond.nl/afdelingen/a
fdeling-11-zuid-holland-noord/

OOK HANDIG:
Fotoexpositie.nl

informatie over exposities, fotografen en
fotonieuws

www.fotoexpositie.nl/exposities
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