Nieuws

november 2015

Onze nieuwsbrief wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. Heb je zélf nieuws dat
je graag wilt delen, uiteraard verband houdend met fotografie, stuur je artikel dan naar brabantoost@live.nl onder vermelding “nieuwsbrief”. Wij zorgen dan voor plaatsing.

Bespreking Bondsfotowedstrijd door Tom Meerman

Verschillende fotoclubs waren afgereisd naar Oirschot om een toelichting te krijgen op de jurering,
maar vooral ook om de andere inzendingen te zien.
Tijdens de bespreking bleek nog maar eens hoe dicht de scores feitelijk bij elkaar liggen en hoe waardevol ook de inzendingen waren die een “lagere score” hadden.

Thema 2016: “Beeldvorming, van idee tot interpretatie”
Het jaarthema gaat hiermee in op de tweezijdigheid van de foto: hoe bepaalt de maker zijn idee en
geeft dit idee vorm in de foto. Anderzijds, hoe interpreteert de kijker dit beeld en vormt zich een
idee over de inhoud of de boodschap. In het verlengde van dit thema zal weer een mentoraat worden georganiseerd dat moet uitmonden in een expositie in september 2016. Meer informatie volgt.

Interessante site van Peter van Tuijl
Voor wie het nog niet wist….De site van Peter van Tuijl (hier) bevat veel informatie over fotografie.
Behalve gratis te downloaden boeken vind je ook veel links naar bekende fotografen en foto’s. Een
aanrader!
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Expositie “Persoonlijke verbeelding” in Veldhoven,
Tot 13 december is de expositie “Persoonlijke Verbeelding” nog te zien in de expositieruimte De Verdieping in
het gemeentehuis van Veldhoven. Het is werk van de fotografen die samen met Peter van Tuijl het thema
“persoonlijke verbeelding” hebben uitgewerkt. Het resultaat is verbluffend en een “must see” voor elke fotoliefhebber. En neem vooral je clubleden mee! Voor meer informatie zie: Hier

Foto Online – inzenden van 1 oktober – 15 november 2015
Heb je je inzending nog niet gedaan? Houdt de datum in de gaten. Op 15 november sluit de inzending. Zoals in
de vorige nieuwsbrief al is gemeld is er veel veranderd; je kunt nu ook voor meerdere categorieën inzenden,
en je hoeft geen afdruk meer te sturen! Klik Hier voor meer informatie .

Prixels, verhaaltjes van Gio Buschman
Hier vind je het nieuwste verhaal van Gio Buschman, dit keer met de titel: Kleur

Nogmaals: Martien Coppens Prijs
Ben je vrije-tijdsfotograaf? Maak je graag documentaire foto’s? Van bij voorkeur mensen?
Laat je dan uitdagen door de Martien Coppensprijs 2016. De fotowedstrijd in Nederland voor documentaire
fotografie door vrije-tijdsfotografen. Het thema van de Martien Coppensprijs 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu, met een fotomaatje of met een groepje fotografen. Het gaat om een samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Je
foto’s worden door gerenommeerde profs beoordeeld.
De jury bestaat uit: Bert Verhoeff, Chris Keulen. Marieke van der Velden
Meer informatie vind je hier

MCP

martien coppensprijs 2016

Extra geld nodig?
Van verschillende kanten krijgen wij signalen dat de regionale coöperatieve banken extra middelen beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld goede doelen, cultuur en sport. In de regio’s is dat verschillend, maar het is wellicht de moeite waard om in je eigen regio je licht eens op te steken.
Overigens brengen wij nogmaals onder de aandacht dat ook Fotobond Brabantoost
middelen beschikbaar kan stellen voor extra activiteiten als lezingen, workshops en
dergelijke. Voorwaarde is dan wel dat ook fotografen van andere verenigingen dan de
eigen fotoclub welkom zijn bij die activiteit. Neem in een voorkomend geval eens contact op met een van de bestuursleden via brabantoost@live.nl

Lezing Diana Bokje op 11 november in Veghel
In het verlengde van Fotofestijn Meierijstad organiseert FC Veghel op 11 november
een lezing door Diana Bokje. De lezing vindt plaats in de Theaterzaal aan de Noordkade in Veghel en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Over Diana Bokje en haar fotografie vindt je hier
meer informatie.
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Agenda Lezingen F0TOOSZ
Fotosz.nl organiseert weer een boeiende reeks lezingen in Galerie Pennings.
Je kunt je aanmelden voor een of meerdere lezingen via info@fotosz.nl.
Vorig jaar waren meerdere lezingen uitverkocht. Reserveer nu om teleurstellingen te voorkomen.
Meer informatie over de lezingen vind je hier

Wat is er te zien in de belangrijkste Fotomusea? Klik op de plaatjes voor actuele info.

Expositieruimte gezocht!
Voor de expositie van de lopende mentorgroep van Peter van Tuijl zoeken wij nog een geschikte expositieruimte. Wie heeft een goed idee? De ruimte moet vanaf eind maart enkele maanden beschikbaar zijn, bij voorkeur veel licht hebben en uiteraard toegankelijk zijn voor publiek. Reacties graag naar oostbrabant@live.nl

Exposities in de regio:
In het najaar worden er in onze afdeling diverse foto-exposities georganiseerd.
Klik HIER voor ‘n actueel overzicht of ga naar www. Fotobond-brabantoost.nl

Tip
Deze nieuwsbrief laat zich het makkelijkst digitaal lezen, dit i.v.m. de hyperlinks.
Gebruik hiervoor ‘n PDF-reader zoals Adobe Reader

Groet vanuit het bestuur van uw afdeling,
Carel Bullens
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