
 
 
 
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. Nicole van Hamond 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 
In het mentoraat gaan de deelnemers op zoek: op zoek naar fotografie en kunst, en op zoek naar een andere 
manier van kijken en werken. Het doel van het mentoraat is tweeledig.  
Doel 1: Het zoeken naar een andere manier van kijken en werken. Daarvoor bieden de bijeenkomsten een mix 
van actieve werkvormen en reflectie. Deelnemers gaan samen en individueel op zoek tijdens de bijeenkomsten en 
in het huiswerk. Uitwisseling is belangrijk!  
Doel 2: De expositie in ‘De Verdieping’. Het werken naar de expositie toe, maakt deel uit van de zoektocht. 
Deelnemers kiezen voor dit mentoraat ieder hun eigen thema en gaan dit uitdiepen. In de expositie zijn zowel de 
producten te zien, als (delen van) het proces hoe de deelnemer tot het product gekomen is. 
 
Voor wie 
Het mentoraat is voor de fotograaf die graag wil proberen, open staat voor net iets anders en dat ook wil 
uitwisselen met anderen. Doordat iedereen met deze instelling aan de slag gaat, ontstaat er een broeinest en een 
verzameling van probeersels en ideeën waar de deelnemers ook na het mentoraat nog uit kunnen putten. Het 
zwaartepunt ligt op het proces, waarvan de expositie nadrukkelijk deel uit maakt! Als u zich aanmeldt, gaan we 
ervanuit dat u zich actief inzet bij alle activiteiten en met het huiswerk. Dat betekent dat u vijf bijeenkomsten 
aanwezig bent, logische uitzonderingen daargelaten, en deelneemt aan de expositie. 
 
Globale opzet 
Het mentoraat omvat vijf bijeenkomsten van elk 2 uur en 30 minuten. 
Het accent verschuift tijdens de bijeenkomsten van zoeken in bijeenkomst één naar focus en werken naar het 
eindproduct in bijeenkomst vijf. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst beantwoordt u enkele basisvragen. In de 
eerste bijeenkomst gaan we aan de slag met actieve werkvormen, met veel interactie. U krijgt instructie hoe 
vervolgens thuis verder. Tijdens de volgende drie bijeenkomsten komen steeds reflectie op het huiswerk en één 
actieve werkvorm aan bod. In bijeenkomst vijf zien en bespreken we ieders project, en kijken we of er voor de 
expositie eventueel nog minieme aanpassingen gewenst zijn. 
 
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 dinsdagavond. 
De data zijn: 28-11-2017, 9-1-2018, 6-2-2018, 6-3-2018 en 3-4-2018. 
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. 
 
 
 
 
 
 

Namens afd. Brabant Oost, 
Gerard Brands 
040 7850825 
06 49788339 
oostbrabant@live.nl 


