
 
 
 
Mentoraat: Fotografie = Kunst. Of toch niet? 
 
Afdeling Brabant Oost wil individuele leden van de Fotobond én leden van clubs in de gelegenheid stellen dit 
mentoraat te volgen. Mirjam Appelhof verzorgt het mentoraat, dat bestaat uit vijf avonden en een expositie. Het 
mentoraat start in het najaar van 2017 en eindigt in het voorjaar van 2018 met als afronding een expositie in de 
‘Verdieping’ te Veldhoven. 
 
 
Doel   
We gaan op ontdekking. Via innerlijke vertaling gaan we creëren, niet registreren maar jij als beeldenmaker gaat 
ontdekken wat de kracht is van jou eigen beeldtaal. 
Via persoonlijke opdrachten ga je een verdiepend proces aan. We vertalen dromen, angsten, verlangens mooie 
herinneren.... dat wat voor jou het meest dichtbij voelt gaan we omarmen en omzetten naar beeld, naar kunst, 
naar werkelijk creëren. 
Niet de techniek staat centraal, maar de zeggingskracht van het beeld. 
 
 
Voor wie 
Voor iedereen die een verdiepend proces wil aangaan, die wil gaan onderzoeken wie hij of zij is als beeldenmaker, 
die verder durft te gaan dan dat wat ze gewend zijn. 
Die wil onderzoeken naar een eigen stempel, die niet de techniek als basis ziet maar de zeggingskracht van het 
beeld als proces wil aangaan. 
Je moet bereid zijn je oude patronen los te laten en jezelf de uitdaging gunnen te gaan onderzoeken naar andere 
manieren om te gaan vertalen. 
 
 
Globale opzet 
Mirjam gaat via haar eigen werk eerst vertellen hoe een proces tot stand komt. 
Gezamenlijk op zoek naar een "onderwerp "wat voor ieder persoonlijk heel dichtbij ligt. 
Mirjam zal dit proces bij elke bijeenkomst verdiepen, en zal werken naar een mooie persoonlijke expositie waarbij 
ook nagedacht zal worden over een originele presentatie. 
Mirjam gaat niet op de techniek in, maar puur op de zeggingskracht van het beeld om samen te onderzoeken wie 
jij als beeldenmaker bent en wat jou stempel is. 
 
 
Deelnemers moeten er vanuit gaan dat ze minimaal iedere week een aantal uren met het project aan de slag 
willen. 
 
Bij voldoende belangstelling vindt het mentoraat plaats op de woensdagavond. 
De data zijn: 29-11-2017, 10-1-2018, 7-2-2018, 7-3-2018 en 4-4-2018. 
Tijden zijn van 19:30 tot 22:00 uur. 
 
Het mentoraat wordt gegeven in: 
ECHOS Home ‘de Vrijheid’  (PMT) 
Eindhovensedijk 33 
5688 GN Oirschot. 
Er is ruim voldoende parkeerplaats. 
Klik HIER voor routebeschrijving en parkeerplaatsen. 
 
Voor aanmelden zie het bericht op de website: fotobond-brabantoost.nl 
 
Kosten: Fotobond leden: €80. Niet leden: € 120. 
Betaling na bevestiging van de deelname door ons. 
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