
   

FotoFestival Naarden 2017: right here, right now 

Het FotoFestival Naarden is het oudste fotofestival van Nederland. De combinatie van de 

bijzondere locaties (oude vestingwerken die anders niet toegankelijk zijn) en eigentijdse werken  

van topfotografen is al jaren een succesformule. Van 20 mei tot en met 18 juni 2017 wordt al weer 

de 15de editie van het fotofestival gehouden. Ook in 2017 biedt het festival veel nieuws voor 

zowel de professionele fotograaf als de enthousiaste amateur. Speciaal voor de leden van de 

Fotobond hebben we daarom deze nieuwsbrief samengesteld.  

 

Klik hier voor meer informatie: 

• Thema 

• Invalshoeken 

• Fotografen 

• Belevenis 

• Oude rotten, jonge honden 

• Phototalks 

• Nederlandse fotoboekenprijs 



• Bereikbaarheid 

• Arrangement 

 

1. Thema 

De maatschappij verandert en de fotografie verandert mee. Iedereen heeft tegenwoordig een goede 

camera op zijn of haar mobiel, iedereen is fotograaf. Dat daagt de topfotografen uit om zichzelf te 

vernieuwen. Bovendien vervagen grenzen steeds meer: grenzen tussen landen, maar ook grenzen 

tussen fotografie, film en andere kunstvormen. Het FotoFestival Naarden geeft ruimte aan deze 

ontwikkelingen met het thema Right Here, Right Now. Met dit thema geven de makers aan dat het 

FotoFestival Naarden middenin de actualiteit staat.  

 

De actualiteit is bij uitstek zichtbaar in het werk van de Iraanse fotografe Newsha Tavakolian. In haar 

serie ‘Öcalan’s Angels’ portretteert ze Koerdische vrijheidsstrijdsters. Zij onderzoekt de tegenstelling 

tussen vrouwen die traditioneel leven geven en vrouwen die zijn getraind om te doden.  

2. Invalshoeken 

Het thema Right Here, Right Now biedt ruimte aan verschillende invalshoeken die tijdens het festival 

verbeeld zullen worden: 

• Living in the moment: Genieten we van het moment of zijn we alleen bezig het vast te leggen? 

• Bridges or walls: Bouwen we bruggen of trekken we ons terug achter de dijken? 

• Dare to be different: Wie durft zijn hoofd nog boven het maaiveld uit te steken? 

• Déja-vu: Hoe maken we de verbeelding van het verleden relevant voor de toekomst? 

• Crying for the moon: Wat durf je nog te dromen en hoe laat je je droom uitkomen? 



 

Dare to be different: de Rotterdamse fotograaf Stacii Samidin portretteert ‘societies’, groeperingen 

die vaak van ons lijken af te wijken. Of is dat maar schijn en hebben ze meer met ons gemeen dan we 

denken? 

3. Fotografen 

De kern van de tentoonstelling is natuurlijk nog steeds de fotografie: het FotoFestival Naarden biedt 

een podium voor nieuw of jong talent en voor nieuwe vormen van fotografie. Zo’n 50 fotografen 

krijgen de kans zich in Naarden te presenteren: het merendeel is afkomstig uit Nederland, maar 

nieuw is dat Naarden dit jaar ook een groot aantal buitenlandse fotografen laat zien die in Nederland 

nog maar nauwelijks bekend zijn.   

Anders dan in andere jaren hangen de topfotografen niet alleen in de Grote Kerk, maar zijn ze 

verdeeld over de locaties (waaronder ook één nieuwe locatie: Bastion Nieuw Molen). Zo hangt Jacob 

Aue Sobol, de Deense Magnum-fotograaf, niet in de Grote Kerk, maar in Bastion Oranje. Een andere 

grote naam is Danila Tkachenko, een documentair fotograaf uit Rusland, met zijn project ‘Restriced 

areas’: foto’s van locaties uit de Sovjet Republiek die een rol hebben gespeeld bij technologisch 

vernieuwende projecten, vaak met een militair karakter. George Steinmetz, een Amerikaanse 

fotograaf, geeft met ‘Big Farming’ een actueel beeld van de megafarms die in de VS, maar ook in 

Brazilië en Japan, de voedselproductie bepalen. Een andere zwaargewicht is de Franse fotograaf 

Charles Fréger met zijn serie ‘Wilder mann’ 

Ook Nederlandse fotografen zijn uiteraard goed vertegenwoordigd. Bekende namen zijn onder meer 

Reinier Gerritsen, Marie-José Jongerius (met een serie over de iconische palmen van Los Angeles), 

Carla Kogelman (dit jaar Zilveren Camerawinnaar). Bas Losekoot, vorig jaar een van de gastcuratoren, 

is nu een van de exposanten met zijn grote Urban Millennium-project. Klik hier voor een volledig 

overzicht van de fotografen.  

http://www.fotofestivalnaarden.nl/fotografen/


  
Elk jaar, in heel Europa, hullen mensen zichzelf letterlijk in de huid van de ‘wilde’. Als een beer, een 
geit, een hert of een wild zwijn, een man van stro, een duivel of een monster met kaken van staal: zo 
vieren deze mensen de cyclus van het leven en van de seizoenen. De Franse fotograaf Charles Fréger 
reisde door achttien Europese landen op zoek naar de mythologische figuur van ‘de Wilde Man’. 

 

4. Belevenis 

Maar een festival is meer dan een tentoonstelling. De festivalbezoeker zal Naarden tijdens de vier 

festivalweken als een belevenis ervaren. Een belevenis die niet alleen gecreëerd wordt door de 

tentoonstellingen, maar ook door een dynamisch programma met activiteiten. De bezoeker wordt 

uitgedaagd  om deel te nemen aan portfolioreviews, rondleidingen, lezingen, wedstrijden, meet & 

greet met de exposerende fotografen, boekbesprekingen, signeersessies en educatieve projecten.  

5. Oude rotten en jonge honden 

 

De fotografie is in de afgelopen veertig jaar ingrijpend veranderd. Fotofestival Naarden laat die 

veranderingen zien aan de hand van een aantal tweegesprekken. Daarbij koppelen we steeds een 

ervaren, oudere fotograaf aan een jonge hemelbestormer. Zij bespreken hun eigen en elkaars werk 

en zijn op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Daarbij komen cruciale vragen aan bod, zoals:   

hoe kun je je nog onderscheiden als iedereen fotograaf kan zijn en iedereen een eigen platform 

heeft? Kijken jonge fotografen anders dan hun oudere collega's? Is het nog wel mogelijk om je geld 

te verdienen met fotografie en wat voor concessies moet je daarvoor doen.  

 
De volgende fotografen hebben zich onder voorbehoud bereid verklaard om mee te doen: 

• Ad van Denderen en Sigdem Yuksel   

• Daniel Koning met Marijn Scheeres  

• Martin Kers en de Sizoo brothers  

• Catrien Ariens en Anais Lopez  



• Bert Verhoeff en Bart Maat 

• Eddy Postuma de Boer met Ruben Terlouw 
 
Zie voor de data en tijden de website van het FotoFestival Naarden De vaste locatie is de white box in 
de Grote Kerk.  
 
6. Phototalks 
 
Een groot aantal van de deelnemende fotografen is niet alleen te zien, maar ook te horen tijdens het 
FotoFestival Naarden. Tijdens de Phototalks in de White Box (Grote Kerk) vertellen de fotografen 
over hun werk en beantwoorden ze vragen van het publiek. Houd de website bij voor de laatste 
nieuwtjes. Daarnaast zijn er ook fotografen die hun fotoboek tijdens het festival presenteren, 
toelichten en signeren.  
 

 
 
Eén van de fotografen die een Phototalk zal verzorgen tijdens het FotoFestival Naarden, is David 
Chancellor. Chancellor is een documentaire fotograaf gevestigd in Zuid-Afrika en het Verenigd 
Koninkrijk. De jagers geportretteerd in Safari Club (Dallas, Texas, USA) hebben het grootste deel van 
hun leven gewijd aan het samenstellen van de opgezette dieren om hen heen. Hun werk blijft vaak 
verborgen tot na hun eigen dood, wanneer het wordt overgenomen door Natuurhistorische musea 
die het vervolgens tonen in hun collecties. Tot die tijd kiezen velen van hen ervoor om te leven met de 
dieren die ze hebben gejaagd. 
 
Naast de Phototalks is het FotoFestival druk bezig om workshops te organiseren voor de leden van de 
Fotobond. Houdt u onze website in de gaten! 
 
 
7. Nederlandse Fotoboekenprijs 

De Nederlandse Fotoboekenprijs is ingesteld door het FotoFestival Naarden. Deze 
tweejaarlijkse prijs bedraagt 5.000 euro en wordt toegekend aan het beste fotoboek van een 
Nederlandse (of in Nederland werkzame) fotograaf. De prijs wordt uitgereikt tijdens het 
FotoFestival Naarden, en wel op zaterdag 27 mei om 17.00 uur bij de Gele Loods (bij slecht 
weer in de Grote Kerk). 



 
Alle ingezonden fotoboeken worden geëxposeerd tijdens het FotoFestival Naarden  in de 
Gele Loods. Daarnaast worden deze fotoboeken ook de koop aangeboden in de 
fotoboekenwinkel.  

 

 
Nominaties 
De volgende boeken zijn genomineerd voor de Nederlandse Fotoboekenprijs (in alfabetische 
volgorde): 
▪ Dana Lixenberg – Imperial Courts 
▪ Bob Siers – XXX 
▪ Mariken Wessels – Taking Off. Henry my Neighbor 
▪ Hanne van der Woude – Vivace 
▪ Xiaoxiao Xu – Aeronautics in the backyard 

Actuele informatie over de exposerende fotografen, de evenementen en lezingen kunt u vinden op 

www.fotofestivalnaarden.nl. Op deze site kunt u ook tickets kopen. Als lid van de Fotobond krijgt u 

korting op uw ticket.  

8. Bereikbaarheid FotoFestival Naarden 

Er wordt hard gewerkt aan de weg! Met name aan de A1 tussen Naarden en Amsterdam (beide 

richtingen). Om de bereikbaarheid van het FotoFestival Naarden met het openbaar vervoer te 

vergroten, zetten we in de weekends een shuttelbusje in. Dit busje brengt u tegen een geringe 

vergoeding van station Naarden-Bussum naar het Ruysdaelplein (Ticketoffice)  in Naarden-Vesting 

(en natuurlijk weer terug). Kom dus in het weekeinde vooral met het openbaar vervoer naar het 

FotoFestival! 

http://www.fotofestivalnaarden.nl/
http://www.fotofestivalnaarden.nl/tickets/online-tickets/


 

9. Arrangement 

De leden van de Fotobond kunnen op vertoon van hun pas met korting een toegangsticket kopen of 
nu al het Early Bird ticket aanschaffen. 
Het FotoFestival geeft u de mogelijkheid om uw bezoek aan de verschillende locaties over meer 
dagen te spreiden.. Een mooie gelegenheid om iets langer in de prachtige vestingstad Naarden door 
te brengen dus! Speciaal voor u heeft het nieuwe Vestinghotel, gelegen naast het oude stadhuis en 
tegenover de Grote Kerk, een arrangement samengesteld:  
 
Arrangement “FotoFestival” met overnachting voor 2 personen: 
Dit arrangement is inclusief: 
• 1 x Overnachting in een tweepersoonskamer 
• 1 x Ontbijt voor twee personen 
• Bij aankomst een welkomstdrankje en een borrelgarnituur in de Vesting Lounge 
 

   
 
De prijs is € 75,00 per persoon op basis van twee personen per kamer.  
Bij eenpersoonsgebruik is de prijs € 137,50 per persoon. 
Voor meer informatie en reservering: www.vestinghotel.nl 
De toeristenbelasting is € 1,60 per persoon per nacht. 

http://www.vestinghotel.nl/


Sponsors 

Het FotoFestival Naarden wordt gesteund door de volgende bedrijven en organisaties: 

  
 

 

 

 

   
 

    


