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Eindejaarslezing Paul Bogaers
Op woensdag 17 december aanstaande sluiten we als afdeling het fotojaar af met een lezing van Paul Bogaers. Fotograaf en
beeldend kunstenaar Paul Bogaers ( 1961) ontving zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Van
meet af aan heeft Bogaers de grenzen van de fotografie verkend. Bekendheid heeft hij
vooral gekregen met zijn fotocombinaties. Deze weten bij de kijker het plezier op te
roepen van een spel, en verwondering over het poëtische, grappige of bizarre van de

beeldcombinaties. Van tijd tot tijd echter is er ook sprake van ontregeling en verwarring. Zijn meest recente werk breidt zich steeds verder uit in de ruimte, met gebruikmaking van ‘echte’ materialen in combinatie met foto’s.
Mis deze avond niet! Woensdag 17 december 2014
ECHOS Home ‘de Vrijheid’ (PMT) (Klik HIER voor routebeschrijving)

Echos HOME “de Vrijheid” (PMT)
Het bestuur van de afdeling heeft een nieuwe locatie gevonden waar bijeenkomsten kunne plaatsvinden. Het voormalige PMT
aan de Eindhovensedijk in Oirschot is erg geschikt voor lezingen, presentaties e.d.. Bovendien is deze locatie goed bereikbaar
door de ligging vlakbij de kruising van A58 en E25 (A2). Je neemt afslag 7 (Best) op de A58. Bij de stoplichten sla je rechtsaf en
na 100 meter weer rechtsaf onder de snelweg door. Als je dan steeds rechtdoor rijdt (via de Erica) dan kom je bij de Eindhovenseweg waar je linksaf slaat. Aan de linkerkant ligt ECHOS home “de Vrijheid”. Let op dat je voor parkeren een plek moet
zoeken op een van de grotere parkeerplaatsen in de buurt (zie de link onder het vorige artikel).

Foto Individueel 2014
Op zondag 30 november presenteerde de jury de uitslag van foto Individueel in Schagen.
Tijdens de druk bezochte bijeenkomst werden de “winnende” foto’s
besproken en de winnaars in het zonnetje gezet. Kijk voor het volledige
overzicht en het juryrapport HIER
4 prijswinnaars uit onze afdeling
Maar liefst 4 fotografen uit onze afdeling kregen van de jury een goede
waardering. Zilver was er voor Carel Bullens van Fotogroep Waalre (zie
foto), brons voor Henny Looren-de Jong (Fotogroep Waalre), Wim
Hoogveld (FFC Shot 71) en Huub van der Heijden ( Kempdfodia).

Nieuws, exposities en meer
Wil je steeds op de hoogte zijn van alle nieuws uit onze afdeling? Kijk regelmatig op onze site naar de exposities en lezingen
van onze verenigingen en individuele leden. We houden alle exposities bij in de nieuwsberichten én in de kalender die die je
steeds rechtsonder op het scherm aantreft. Vind je het leuk als er veel bezoek op je expositie komt? Dat vinden andere clubs
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ook. Dus ga eens vaker kijken bij andere clubs; je doet er altijd inspiratie op. Je vindt in formatie over actuele exposities HIER

INBEELD ook digitaal
Wist je dat INBEELD ook digitaal kan worden gelezen? Dat je ook nog oudere exemplaren terug kunt kijken? Nee? Dan ben je vanaf nu
een ervaring rijker. Kijk INBEELD in via de site van de fotobond HIER

Inschrijven voor workshop AV met Leo Koppens
Je kunt nog inschrijven voor de workshop op 7 januari aanstaande. Hoe en waar je dat doet vind je HIER

Bondsfotowedstrijd 2015
Het is alweer zó februari...Het schema voor de Bondsfotowedstrijd is als volgt:

De inzending sluit op: 25 februari 2015
De jurering vindt plaats op: 7 maart 2015
De openbare bespreking vindt plaats op: 22 maart 2015
Meet je fotoclub met andere fotoclubs en doe mee! Meer informatie over de Bondsfotowedstrijd vind je HIER

Mentoraat afdeling 2015
Afdeling Brabant Oost wil individuele leden van de Fotobond én leden van clubs opnieuw in de gelegenheid stellen een
mentoraat te volgen. Komend jaar een mentoraat waarin ‘het verhaal’ van de fotograaf centraal staat. Voor meer informatie over het
mentoraat zie HIER. Je vindt daar ook informatie over de wijze van inschrijving.

BMK mentoraat
Inmiddels zijn een 16-tal enthousiaste fotografen uit onze afdeling gestart met het BMK-mentoraat. Je kunt hiervoor niet meer inschrijven, maar we zullen de nieuwsbrief gebruiken om af en toe de vorderingen te vermelden. Hoe zat dat ook alweer? Zie HIER voor
meer informatie.

Tot slot: Expositie en lezing bij Fotogroep Lucifer:
Expositie Fotoclub Lucifer. Van 26 tot en met 30 december, van 13:00 tot 17:00 uur
Opening expositie. 26 december, 12:00 uur.
Gastspreker Nick Seijkens. Maandag 29 december, 20:00 uur (DIT IS SPECIAAL VOOR FOTOCLUBLEDEN…)
Toegang gratis.
Gemeenschapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 5512 AJ Vessem
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