Nieuws

Januari 2016

Het bestuur van afdeling Brabant Oost wenst u een gezond, gelukkig en fotogeniek

2016!!!!
Start 2016 met een inspirerende lezing!
Op donderdag 21 januari aanstaande trappen we het nieuwe jaar af met een inspirerende lezing.
Aansluitend en als vervolg op het foto-congres met als onderwerp: "Waar staan we met de fotografie” van
19 december j.l., waarbij diverse aspecten van de fotografie aan bod zijn gekomen, willen we nu een tweetal
jonge fotografen de gelegenheid geven om te laten zien waar zij ‘staan met hun fotografie’.
Met name hoe zij komen ‘Van idee tot interpretatie’.
Sprekers zijn Lieke Janssen en Ilse Wolf.
De lezing vindt plaats in het Tempory Art Centre aan de Vonderweg 1 in Eindhoven en begint om 20 uur.
Dit mág je niet missen!
Meer informatieve over deze avond en de sprekers vind je hier

Exposities
Verschillende fotogroepen en fotografen hebben komende weken weer een expositie.
Houdt onze site en de kalender in de gaten wanneer u voornemens bent om meer (club)exposities te gaan
bezoeken. Onder deze nieuwsbrief vindt u ook de links naar de diverse fotomusea.
De moeite waard is zeker de expositie van Teun Hocks in het CODA museum in Apeldoorn. Nog tot 28 febr. te
zien.
In Zwolle is deze week “DUTCH IDENTITY” geopend over portretfotografie
Klik hier voor alle informatie.

Audio Visueel voorjaarsfestival
Het Audiovisueel festival wordt gehouden op zaterdag 12 maart 2016 te Oosterhout (Nijmegen)
Voor meer info: http://av-voorjaarsfestival.nl/index.html
INZENDEN? Klik HIER. Uw inzending moet uiterlijk 19 februari 2016 bij ons binnen zijn!
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Congres 19 december
groot succes!
Het congres op 19 december is bij
de bezoekers en bij de organisatie
goed aangeslagen. Inspirerende
lezingen van Tom Meerman
(fotografie van 1975 tot heden)
gevolgd door Rob Agterenbos
(hedendaagse fotografie) en Jeroen Horlings (de ontwikkelingen
in de fotografiewereld) hebben
een goed beeld gegeven “waar we
staan met de fotografie). Aan de
bijgaande foto kunt u zien dat de
zaal goed gevuld was….

Ledenvoordeel Fotobond
Weet u dat leden van de Fotobond verschillende voordelen (kunnen) genieten.
Neem hier eens een kijkje om te zien wat er nog meer mogelijk is als lid van de Fotobond.
Het is sowieso interessant om af en toe eens een kijkje te nemen op de site van de Fotobond en op de site
van onze afdeling.
Beide sites worden frequent geactualiseerd. Zodoende kunt u altijd zien wat er te doen is, waar, uitslagen
van wedstrijden, activiteiten van andere afdelingen etc.

Bondsfotowedstrijd
De Bondsfotowedstrijd staat alweer voor de deur! Inzenden vanaf 1 februari maar uiterlijk 20 februari.
Voor alle informatie zie hier
Dit zijn twee goud winnende foto’s bij de wedstijd Foto-Individueel. Op de site van de Fotobond ziet u veel
foto’s die in de prijzen zijn gevallen. Zie hier

2

Wat is er te zien in de diverse fotomusea?
Klik op de onderstaande logo’s voor de actuele programma’s.

Verder zijn er interessante tentoonstellingen in het Gemeentemuseum van Helmond klik (hier),
en in Centre Ceramique in Maastricht klik (hier)

Laatste nieuws Foto Regionaal/Nationaal
Op dit moment worden de besturen van de clubs benaderd om ieder drie fotografen aan te wijzen die kunnen deelnemen aan Foto Regionaal. De winnaars van Foto Regionaal zullen vervolgens voorgedragen worden
voor Foto Nationaal.
Ook individuele leden kunnen meedoen aan deze wedstrijd.
Bent u individueel lid en wilt u graag meedingen meld je dan aan.
Zie de site van de Fotobond (hier) voor meer informatie, waaronder de wedstrijdvoorwaarden.
Sluiting inzend termijn voor de foto serie voor regionaal:
1 april 2016
Openbare bespreking en jurering :
3de week April 2016
De locatie van deze openbare bespreking staat nog niet helemaal vast.

Veel leesplezier en graag tot ziens bij de lezing van 21 januari a.s.!
Carel
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