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Deze activiteit(en) is (zijn) mede mogelijk gemaakt 
door een provinciale subsidie van Kunstbalie te Tilburg 

Aankondiging 

 

Expositie  ‘De Kracht van de Vrouw’ in Phoenix Cultuur (CHV Noordkade), Verlengde 
Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel  

Van 1 t/m 7 juni 2017 is de fototentoonstelling ‘De Kracht van de Vrouw’ te zien in Phoenix Cultuur (CHV Noordkade), 
Verlengde Noordkade 10-12 te Veghel. 8 fotografen, waarvan een aantal lid zijn van afdeling Brabant-Oost van de Fotobond 
BNAFV, exposeren de resultaten van een mentoraat, dat werd begeleid door Diana Bokje.  

 Op vrijdag  2 juni om 19:30 uur wordt de tentoonstelling ‘feestelijk’ geopend. 

 

Foto: Peter Zegveld 

Acht fotografen bogen zich in een mentoraat over de vraag 
wat de kracht van de vrouw is. Dat de vrouw veelzijdig is, dat 
is een ding wat zeker is.  De geëxposeerde fotoseries tonen 
grote verscheidenheid in zowel de benadering van het thema 
als de uitwerking. Zo zien we zeer intieme beelden van 
moeders met hun kind, maar ook ruige rauwe portretten van 
pubers waarbij de fotograaf erin is geslaagd de kwetsbaarheid 
achter hun rauwe uiterlijk bloot te leggen. Bij het creëren van 
de fotowerken lieten veel deelnemers zich leiden door hun 
eigen achtergrond en gevoelens. Zoals het overwinnen van 
een ernstige ziekte, de speciale band tussen moeders en hun 
meervoudig gehandicapte kind of de worsteling met het ouder 
worden. Ook de kracht van moeder aarde is op een bijzondere 
manier verbeeld in deze expositie. Het mentoraat is 
georganiseerd door Afdeling Noord-Brabant-Oost van de 
Fotobond in samenwerking met Phoenix cultuur. 

Het werk op de expositie zal bezoekers aan het (over)denken 
zetten en kan ook gezien worden als een inspiratiebron voor 
fotografen en andere beeldliefhebbers. 

 

Expositieruimte: Phoenix Cultuur (CHV Noordkade), Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel 
Tel: (0413) 78 2010 

Expositieruimte: neem de centrale ingang bij de skatebaan, vervolgens meteen bij de receptie de trap omhoog.  

Opening vrijdag 2 juni 2017 om 19.30 uur o.a. door Diana Bokje en Jeanne de Vaan.              

Expositie t/m woensdag 7 juni 2017.  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 22:00 uur en in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur. 

www.phoenixcultuur.nl 
 
 
Mail: oostbrabant@live.nl 


