Nieuws

December 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 oostbrabant@live.nl onder vermelding “nieuwsbrief”. Wij zorgen dan voor plaatsing..
In deze nieuwbrief alle regionale exposities van december én veel informatie over ons congres op 19
december:”

REMINDER: Zaterdag 19 december congres

“waar staan we met de fotografie
Fotografie is niet meer hetzelfde, de techniek verandert: smartphones zijn nu de meest gebruikte toestellen. De
manier om foto’s te delen en te verspreiden is aan het veranderen, de nieuwe media hebben ook in de fotografie
zijn intrede gedaan. Maar ook de beeldtaal die gebruikt wordt in de fotografie is aan verandering onderhevig. Wij
zitten midden in het grootste kantelpunt van de beeldtaal sinds de uitvinding van het potlood.
Om te kijken waar we staan en welke kant de fotografie opgaat organiseert de Stuurgroep van Brabant-Oost op
zaterdagmiddag 19 december een foto-congres met als onderwerp: "Waar staan we met de fotografie”.
We hebben de volgende interessante lezingen bijeengebracht, die door enthousiaste sprekers zullen worden voorgedragen. Voor meer informatie over de inhoud en de sprekers zie hier

Foto-congres ‘Waar staan we met de fotografie’
Datum :
Zaterdag 19 december 2015
Aanvang:
13.00 uur, het duurt tot ca. 17.00 uur; Zaal open vanaf 12.30 uur.
Locatie :
CHV Cultuur Have Veghel, Zaal “Waslmalerij”, NCB Laan, Veghel
Toegang:
gratis
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De exposities van de maand december: (voor de goede orde: houdt onze site in de gaten voor eventuele wijzigingen)
Expositie Fotogroep Kiekus
Fotoclub Kiekus is al ruim 30 jaar een actieve fotoclub in het Land van Cuijk.
Eind december houdt fotoclub Kiekus traditioneel haar jaarlijkse expositie, waar alle leden de gelegenheid krijgen om
hun beste werk te presenteren.
Tijdens de expositie worden daarnaast de resultaten van thema–opdrachten gepresenteerd en worden audio-visuele
series getoond van de HDAV-groep Wanroij.
Dit jaar zal de expositie van Fotoclub Kiekus plaatsvinden op:
zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 december.
Gemeenschapshuis ’t Wapen van Wanroij, Kwik straat 6 te Wanroij. Openingstijden zijn dagelijks van 13.30 – 17.00 uur en
de toegang is gratis. www.fotoclub-kiekes.nl
Expositie Fotoclub Lucifer
Ook dit jaar exposeren de 21 leden van de Vessemse fotoclub Lucifer hun mooiste werk van het afgelopen jaar in het
gemeenschapshuis D’n Boogerd aan de Servatiusstraat 6 in Vessem.
De expositie wordt traditioneel geopend op tweede kerstdag om 12.00 uur door wethouder Ria van der Hamsvoord.
Daarna is de expositie dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen tot en met 30 december.
Op de expositie is een grote variëteit aan foto’s te bezichtigen, met aansprekende portretten, landschappen, architectuur
en experimenteel werk.
Op het podium is een aparte hoek opgesteld waar verschillende fotoseries op een beamerscherm worden getoond.
Daarnaast worden met behulp van een aantal beamers op een ex perimentele manier foto’s gepresenteerd.
Een expositie die de moeite van het bekijken waard is. En de toegang is uiteraard gratis.
Meer informatie over de fotoclub is te vinden op www.fotoclublucifer.nl
Expositie Foto Nationaal
Vrijdag 4 december 2015 t/m zaterdag 2 januari 2016 (let op gewijzigde openingstijden in de Kerstvakantie)
maandag t/m vrijdag 09.00-22.00 uur; zaterdag 09.00-16.00 uur;; zondag gesloten.
van zaterdag 19 december 2015 t/m 2 zaterdag jan 2016:
maandag 09.00-18.00 uur.
dinsdag t/m vrijdag 09.00-20.00 uur; zaterdag 9.00-16.00 uur; zondag gesloten.
De Nieuwe Veste, Molenstraat 6, 4811-GS, Breda
Voor meer informatie klik hier en hier

Van het AV-front:
“Studiedag AV 2016” in CC “De Boodschap”, Nassaulaan 62-64, in Rijen op zaterdag 16 januari 2016.
Hallo leden van fotoclubs, AV-producenten in clubverband of individueel, AV-vriendinnen en –vrienden. De Studiedag AV
begint om10.30h en eindigt om ca. 16.45h en de toegang is gratis. De organisatie is toevertrouwd aan de leden van AVGroep 1592,een werkgroep van de Afdeling Brabant West van de Fotobond. Deelname is voor iedereen mogelijk. Beginners en gevorderde AV-makers zijn van harte welkom. Meer informatie vind je hier

Natuurfotografie
Mondiavisueel presenteert: Holland – Natuur in de Delta – Het boek op het doek LEES VERDER…..
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Wedstrijd Audiovisueel van de Fotobond; Wees er snel bij!!!
De Landelijke Gespreksgroep Audiovisueel organiseert een jaarlijks terugkomende wedstrijd voor leden
van de Fotobond die hun AV-producties willen laten beoordelen door een deskundige jury.
Stuur je inzending uiterlijk 14 december 2015 in.
De wedstrijd speelt zich uitsluitend online af, er is dus geen vertoning of bespreking.
De jury bestaat uit :
– Leo Koppens, welbekend in de AV-wereld, veelvuldig winnaar van diverse prijzen en organisator van de
‘DiaDigiDag’ in Limburg.
– Gerrit van Harreveld, winnaar van vele prijzen en publieksprijzen bij AV-festivals. Lid van de AVwerkgroep ‘ZON-licht’.
– Marcel Batist is het jongste jurylid, winnaar van de Grote Prijs 2014 tijdens het Nationale Festival voor
Beeld en Geluid. Hij heeft al diverse Internationale FIAP-acceptaties op zijn naam staan, coördineert de ‘AV
-Groep Westland’ en organiseert mede het succesvolle ‘festival Europoort’.
Meer informatie vind je hier

Paul Bogaers in FOAM
My life in de Bush of Ghosts heet de expositie van Paul
Bogaers die nog tot 17 januari te zien ios in FOAM.
Paul was 20 november jongstleden te gast als spreker
voor onze afdeling in Sint Oedenrode.
Informatie over de exposities in Foam vind je hier

Fotoclubs, deel je nieuws!!!!
Wil je de activiteiten van je club onder de aandacht
brengen van je collega’s uit de regio? Geef dan tijdig je
activiteiten of nieuws door, zodat wij dit in deze nieuwsbrief of op Facebook kunnen plaatsen.

Wat is er te zien in de diverse fotomusea? (klik op de logo’s)

Graag tot ziens bij het congres op19 december a.s.!
Ook wensen wij u fijne feestdagen en een gezond 2016!!
Carel
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