Nieuws

Februari 2015

Bondsfotowedstrijd
Verenigingen die de inzending voor de jaarlijkse bondsfotowedstrijd nog niet hebben gedaan kunnen
dat nog doen tot uiterlijk 24 februari. De doos met inzendingen moet op 25 februari zijn ontvangen.
Meer nieuws over de Bondswedstrijd vind je HIER

Rayongroep AV
In de afgelopen maand heeft de rayongroep AV weer 2
activiteiten met succes georganiseerd, namelijk een workshop en een rayonvoorstelling Audio Visueel. Uit de opkomst met rond de 50 personen per activiteit blijkt dat er

binnen de afdeling bij nog al wat verenigingen behoorlijk
wat interesse bestaat voor het maken van Audio Visuals
en fotoklankbeelden. Verenigingen, die overwegen ook
eens iets met AV te gaan doen of die er graag een clubavond mee willen vullen, kunnen hiervoor contact opnemen met Jan Janssen, de coördinator van de rayongroep

AV (js88janber@onsmail.nl ). Een aantal leden van de
groep is graag bereid aan de hand van wat producties te
illustreren hoe een fotoklankbeeld kan worden gemaakt.
Houdt ook 6 maart vrij voor het AV=festival van Shot 71
(zie hiernaast).

Begeleiding bij fotobespreken door Jan Kok
Veel fotogroepen die gebruik hebben gemaakt van de begeleiding door Jan Kok hebben enthousiast
gereageerd. Daarom is besloten om meer clubs in de gelegenheid te stellen om de begeleiding te volgen. Op de site vind je meer informatie en kun je ook nog aanmelden. Zie HIER

Mentoraat Peter van Tuijl
Ook het mentoraat van Peter van Tuijl verloopt dermate positief dat wij hebben besloten om ook in het
najaar een of twee groepen te starten. Aanmelden kan nog voor enkele mensen. Zie HIER voor meer
informatie
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Foto Regionaal
Dit jaar organiseert het Rayon Noord-Brabant Oost voor de eerste keer de fotowedstrijd ‘Foto Regionaal’. Deze wedstrijd wordt georganiseerd als voorloper op ‘Foto Nationaal’. Iedereen kan hiervoor een collectie van

vijf foto’s insturen die regionaal zal worden gejureerd. De winnende vijf collecties mogen doorgaan naar de
landelijke fotobond wedstrijd 'Foto Nationaal'. Laat je uitdagen en doe mee!
Wij willen je uitnodigen om een collectie van vijf foto's in te sturen voor deelname aan deze wedstrijd. De inhoud van de foto’s is vrij maar de vijf foto’s moeten wel een samenhang hebben als serie. De foto's, afgedrukt
en in een passe-partout, moeten voor de sluitingsdatum worden ingeleverd. De inhoud van de collectie moet
voldoen aan de wedstrijd voorwaarden, zie hiervoor het reglement. Deze voorwaarden zijn nagenoeg gelijk

aan die van de landelijke wedstrijd, zie hiervoor de website van de fotobond. De foto’s zullen worden beoordeeld door de jury die tijdens de openbare bespreking op 11 mei alle series bespreekt en de vijf winnaars bekend maakt die hun foto's mogen insturen naar de landelijke wedstrijd 'Foto Nationaal'.
Meer informatie en het reglement voor 2015 vind je HIER

Prixels, fotoverhaaltjes van Gio Buschman
Misschien heb je ze al gezien, de eerste “PRIXELS” van Gio Buschman. Gio schrijft deze verhaaltjes in beginsel
voor zijn club Fotoclub De Gender, maar heeft desgevraagd ingestemd met plaatsing op onze site. De verhaaltjes zijn gebaseerd op de fotografie en geven stof tot nadenken. Je kunt eventueel op de prixels reageren naar
Gio zélf via het emailadres dat bij de verhaaltjes is vermeld.

Professional imaging op 28-29 en 30 maart in Nijkerk
Al eens naar de beurs Professional Imaging geweest. Weliswaar is deze beurs bedoeld voor de professionals,
maar serieuze amateurs zijn ook welkom. Je vindt er allerlei demonstraties en de nieuwste snufjes op het gebied van hard– en software. De toegang is gratis, maar je moet je wel tevoren inschrijven. Zie HIER voor meer
informatie.

Oproep van het bestuur
Door het vertrek van Piet van de Putten uit het rayonbestuur is er een vacature ontstaan. Wie komt de leegte invullen? Enthousiasme voor de fotografie als creatieve vrije tijdsbesteding en 4 keer per jaar in staat om
mee te overleggen zijn belangrijke eigenschappen die je meebrengt. Meer informatie kan worden verstrekt
door Toon Bekkers (oostbrabant@live.nl).
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BMK-groep in volle voorbereiding
De 17 deelnemers aan de BMK-groep werken onder leiding van Rob Agterenbos hard naar het BMK-schap dat zijn
in het voorjaar van 2016 hopen te behalen. Inmiddels heeft de 2e bijeenkomst (van de 4 ) plaatsgevonden.

Erfstukken in beeld
Door het CKE is een mooi project begeleid dat heeft geleid tot de expositie “erfstukken in beeld) Zie: HIER voor de
uitnodiging van deze expositie. Wellicht zit hierin voor fotoamateurs een mooie uitdaging om ook zo’n project uit
te voeren. Een stukje sociale fotografie met veel sociale contacten en dankbare resultaten…..

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 en projecten 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 ook. Dus ga eens vaker kijken bij andere clubs; je doet er altijd inspiratie op. Je vindt in formatie over actuele exposities HIER
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