Nieuws

Mei 2015

Bespreking foto regionaal 11 mei
Op 11 mei vindt de jurering en bespreking plaats van de ingezonden voor Foto Regionaal.
Inleveren voor Foto Regionaal kan nog tot 1 mei; zie de aangepaste voorwaarden. Voor meer
informatie zie HIER

U komt toch ook naar de openbare bespreking bij Echos Home “de Vrijheid” (PMT Oirschot)
Eindhovensedijk 33 in Oirschot . Aanvang 20.00 uur

Lezing Workflow en Adobe Lightroom
De fotobond heeft Wilko van Asseldonk bereid gevonden om een lezing te verzorgen op 18 mei
aanstaande in Ontmoetingscentrum ‘t Klooster in Waalre.
De lezing gaat met name over Het beheer van de fotocollectie.
De nadruk van de lezing ligt op de bibliotheek (Library) als vehikel om controle te krijgen over je
(digitale) fotobibliotheek. Te behandelen onderdelen hiervan zijn:
 Presets waarmee je snel en praktisch werkt
 Importeren van foto’s in de catalogus
 Naamgeving van foto’s en bestanden
 Keywords, waarmee foto’s gevonden en verbonden worden
 Folders, voor zover die nog wenselijk zijn
 Collecties, te verzamelen via keywords en tags
 Publicaties direct naar de website
Meer informatie over de lezing en de inschrijving vind je HIER

Lezing Theo Audenaert
Theo Audenaert komt op 9 juni naar Cultuurhave CHV in Veghel.
Zijn lezing zal aansluiten bij ons jaarthema ben je eigen fotoredacteur.
Hij zal de dilemma’s en valkuilen belichten waar je steeds maar weer
mee geconfronteerd wordt.
Hoe maak je de keuzes, waar let je op, hoe kom je tot ’n goed concept.
Aan de hand van door hem meegebrachte beelden zal Theo ons door
deze materie loodsen.
Theo is al decennia lang als beeldredacteur verbonden aan de Volkskrant.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis
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Frans Artz twee keer bekroond
Frans Artz is lid van Collectief Brabant. Deze groep is als tweede geëindigd bij de laatste bondswedstrijd.
Voor Frans is het sowieso een prachtjaar als fotograaf. Met zijn portfolio (zie hieronder) werd hij
onlangs toegelaten tot de gespreksgroep BondsMeesterKlasse.
Bovendien is een van zijn foto’s uitgekozen in de fotowedstrijd "De Wereld van Van Gogh"
De foto’s van deze laatste wedstrijd zijn nog te zien op verschillende exposities.
Zie HIER voor meer informatie en het schema van de exposities van deze bijzondere reizende
tentoonstelling.

Bondsfotowedstrijd
De uitslagen van de Bondsfotowedstrijd zijn inmiddels bekend.
Met o.a. Fotocollectief Brabant en FC. De Gender in de hoogste regionen is onze afdeling weer goed
vertegenwoordigd. Het juryrapport en alle uitslagen vind je HIER

Gimmertse géngskes
De Foto-expressiegroep Gemert viert komend weekend haar 25-jarig jubileum met een bijzondere tentoonstelling over de paadjes en gangetjes in Gemert. Zie HIER voor meer informatie.
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De week van de amateurkunst 30 mei t/m 7 juni
Overdag op kantoor, 's avonds in een band of atelier? Overdag vuilnisman, ’s avonds Othello?
Bijna de helft van alle Nederlanders doet aan amateurkunst.
In de Week van de Amateurkunst (WAK) kunnen alle amateurkunstenaars zich laten zien.
De kleine artiest voor een groot publiek! Lees verder op: Website
DOE MEE !

Fotofestival Naarden 14 mei t/m 21 juni






Het FotoFestival Naarden is een belevenis voor
iedereen die van fotografie houdt.
De nadruk ligt het meest op verhalende fotografie en minder op puur documentaire fotografie, waarbij de wisselwerking tussen die
twee juist weer een extra dimensie kan geven.
Gedurende ruim vijf weken is Naarden een
bruisende ontmoetingsplek voor professionals,
amateurs en kunstliefhebbers.
De unieke locatie zorgt ervoor dat de bezoeker
op loopafstand verschillende stijlvolle exposi-

ties kan bezoeken, terwijl ook de vrij toegankelijke buitenlocaties integraal onderdeel zijn van de
totale beleving.
Het thema van dit jaar is Water, Water!

Thema fotoweek 2015: Kijk! mijn straat
De straat is van iedereen, maar iedere straat is anders en heeft zijn eigen bewoners en identiteit. De derde Fotoweek staat in het teken van de uiteenlopende straten van Nederland. Hoe
ziet jouw straat eruit? Met het thema 'Kijk! Mijn Straat' wil Fotoweek alle Nederlanders inspireren om hun directe, alledaagse leefomgeving te delen door middel van fotografie. Buurt, stad,
laan, villa, flat of dorp – iedere straat heeft zijn eigen identiteit. Dit maakt de publieke ruimte
ook heel erg persoonlijk en eigen. Fotografie maakt het mogelijk dat iedereen vol trots kan delen hoe we samen leven in de uiteenlopende straten van Nederland. Tijdens Fotoweek wordt in
dit thema, in samenwerking met DuPho (Dutch Photographers), een pop-up fotostudiotour georganiseerd. Ook onze afdeling zal in het kader van dit thema nog iets organiseren. Wat? Wat is
nog even een verrassing…..Houdt de site in de gaten!

Oproep: Vacature bestuur
Het bestuur van onze afdeling dient nodig opgevuld te worden met één enthousiast bestuurslid.
Welke fotograaf en bondslid uit onze regio komt ons versterken? Gelet op de huidige samenstelling van louter (niet “gelouterde”) mannen vragen wij vooral aan de dames om het bestuurslidmaatschap te overwegen…..
Meer informatie en aanmelden bij onze voorzitter Toon Bekkers ( 0413– 212655 of 0621838250)

Nieuws voor deze nieuwsbrief?
Heb je een interessant nieuwtje te melden voor deze nieuwsbrief? Mail je bericht naar
oostbrabant@live.nl met als onderwerp “nieuws”. Wij zorgen dan voor gepaste publicatie.
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