Fotoclub Kiekus exposeert

december 2015

Fotoclub Kiekus is al ruim 30 jaar een actieve fotoclub in het Land van Cuijk.
In thuisbasis ’t Wapen van Wanroij vinden de 2-wekelijkse clubavonden plaats
die druk bezocht worden door de 30 clubleden. Om beurten hebben alle leden
een actieve rol in de presentatie van thema’s, opdrachten en de resultaten
daarvan.
Alle leden van FC Kiekus zijn ook lid van de Fotobond en nemen deel aan
activiteiten daarvan, zoals de mentoraten en de Bondsfotowedstrijd.
FC Kiekus wil een club zijn van en voor mensen die hun passie voor fotografie
willen delen door samen te fotograferen, elkaars foto’s positief kritisch te
bespreken, experimenten aan te gaan en samen de club te laten leven.
Jaarlijkse expositie
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 in gemeenschapshuis ’t
Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6 te Wanroij.
Openingstijden zijn dagelijks van 13.30 – 17.00 uur en de toegang is gratis.
Presentatie landschapsfotograaf Bas Meelker
Op zondagavond 27 december om 19.30 uur zal de bekende landschapsfotograaf
fotograaf Bas Meelker (http://www.basmeelker.nl) eveneens in het Wapen van
Wanroij een presentatie/lezing van zijn werk verzorgen. De zaal is geopend
vanaf 19.00 uur.
De titel van de presentatie van Bas Meelker is:
Jouw landschap in het landschap
Landschapsfotografie is één van de fundamentele pijlers onder de fotografie. Een
fascinerend spel tussen land, lucht en licht. Een nooit ophoudende zoektocht
naar die speciale momenten waarin alles samenkomt tot een foto waarin
compositie en kleur de kijker meeslepen. Bas Meelker is één van Nederlands
bekendste landschapsfotografen en zijn werk is meerdere keren bekroond in
nationale en internationale wedstrijden. Zijn werk staat bekend om het sterke
gebruik van natuurlijk licht, kleur en indrukwekkende composities. In deze lezing
laat Bas Meelker je niet alleen genieten van zijn bijzondere landschapsfoto's. Hij
neemt je ook mee in zijn denkproces. Hoe ga je als landschapsfotograaf te werk?
Hoe geeft hij zijn eigen draai aan zijn landschapsfoto's en wat maakt van een
foto uiteindelijk zijn foto? Een leerzame en boeiende lezing vol creativiteit, spelen
met licht en techniek. Mis het niet!
Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van deze bijzondere
presentatie. De entreeprijs voor deze avond bedraagt € 5,00. Vóór de
presentatie en tijdens de pauze is er gelegenheid de expositie te bezoeken.
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