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We zijn er weer! Na de, naar alle waarschijnlijkheid fotogenieke, vakanties gaan

de fotoclubs en
fotografen, en dus ook de fotobond, weer vol in de burries. In deze nieuwsbrief alvast informatie over
komende activiteiten. Veel leesplezier!

Opening expositie “Persoonlijke verbeelding” in Veldhoven,
Op zaterdag 26 september wordt de expositie “Persoonlijke Verbeelding”
geopend in de expositieruimte De Verdieping in het gemeentehuis van
Veldhoven. Tijdens de expositie, die blijft hangen tot en met 13 december
is het werk te zien van de fotografen die samen met Peter van Tuijl het
thema “verbeelding” hebben uitgewerkt.
Voor meer informatie klik: hier

Cursus Lightroom
Op 14 september start de door ons georganiseerde Lightroom-cursus. Wilko van Asseldonk zal de cursus
in 4 avonden verzorgen voor een 25-tal fotografen die zich hebben gemeld. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Bij voldoende interesse wordt misschien in 2016 nóg een cursus georganiseerd.
Hier vind je informatie over de cursus en kun je zien hoe je voor de wachtlijst kunt aanmelden.

Fotoweek 2015,
De Nationale Fotoweek staat alweer voor de deur. Klik hier en lees alles over de fotoweek en het thema
“Kijk mijn straat!”

Martien Coppens Prijs

MCP

martien coppensprijs 2016

Het thema voor de Martien Coppensprijs 2016 is “Zo doen we dat tegenwoordig” ofwel hedendaagse
rituelen. Hier leest u alles over deze uitdagende en landelijke fotowedstrijd.
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Prixels, verhaaltjes van Gio Buschman
Hier vind je het nieuwste verhaal van Gio Buschman, dit keer met de titel: Spiegeltje

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 ( 0621838250)

Fotowedstrijden
Doe je graag mee met een fotowedstrijd? Wellicht heb je recent foto’s gemaakt die heel goed in een wedstrijd
passen. Hier vind je alle wedstrijden keurig op een rijtje.

Bespreking Bonds Foto Wedstijd 2015
Traditioneel starten we het seizoen in september met de bespreking van de bondsfotowedstrijd.
Bespreker dit jaar is Tom Meerman.
Voor meer informatie klik hier

Foto Individueel 2015
De opzet van Foto Individueel is compleet veranderd. Heb je voorgaande jaren meegedaan met Foto Individueel,
dan zal je merken dat het een ‘andere’ wedstrijd is geworden.

Klik hier voor meer informatie .

Fotomusea Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Groningen.
Klik op de plaatjes voor info.

2

Nieuws voor deze nieuwsbrief?
Heb je nieuws dat voor andere fotografen interessant kan zijn, zoals een naderende expositie of een
andere activiteit, meldt het dan zo spoedig mogelijk. Dan nemen wij dat mee in de nieuwsbrief en/of
op de site.
Mail je bericht naar oostbrabant@live.nl met als onderwerp “nieuws”.

Volg ons ook op

en Website

Carel Bullens

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