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www.fotobond-
brabantoost.nl

Uw activiteiten in 
de nieuwsbrief?
Mail naar:
  oostbrabant@live.nl
 
 

Redactie:
Lia Hurkens

Volg ook onze
Facebook pagina
 
 

Beste mensen,
 
De lente komt eraan. Het wordt al langer licht en gelukkig kunnen we af en toe
ook weer naar buiten zonder nat te worden. Er komt een periode waarin we
weer volop kunnen rondkijken en fotograferen. Het licht is nu goed en geeft
weer volop energie. Gooi de winterdeken van je af en word wakker. Er staan
weer een aantal zeer interessante exposities gepland waar je weer ideeen op
kunt doen en trek er op uit. Veel plezier! Oh ja, en vergeet de komende
mentoraten en wedstrijden niet!
 
En verder; Wil je iets kwijt over je club, heb je een leuke activiteit, of heb je
een ander bericht dat je wilt delen, laat het mij dan weten. Zo inspireer je ook
weer andere fotografen.
Stuur je bericht, vergezeld van een eventuele poster of foto naar
oostbrabant@live.nl en ik zal voor de publicatie zorgen.
 
 
Met vriendelijke Groet,
Namens de redactie, Lia Hurkens

Landelijk mentoraat 2020

VOOR LEDEN VAN DE FOTOBOND

Ook dit jaar wordt er weer een landelijk mentoraat georganiseerd, een
coaching traject voor leden van de Fotobond. Het mentoraat staat open voor
zowel persoonlijke leden als leden die aangesloten zijn bij een fotoclub van de
Fotobond. Het landelijk mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke
fotografische ontwikkeling van de fotograaf. 

Het landelijk mentoraat wordt georganiseerd door de taakgroep Opleidingen &
Sprekers van de Fotobond en wordt begeleid door een bondsmentor. Om aan
het landelijk mentoraat te kunnen deelnemen, moet men werk inzenden voor
ballotage waarbij het werk op inhoudelijke kwaliteitscriteria wordt beoordeeld.
Deelname aan het mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling door de
ballotagecommissie. Deze bestaat uit een bondsmentor en een lid van de
taakgroep Opleidingen & Sprekers. Het mentoraat heeft een looptijd van mei
2020 tot december 2020. De definitieve periode / data worden door de
begeleidende mentor bepaald. De bondsmentor die het landelijk mentoraat van
2020 gaat begeleiden is Harry Sikkenk. 

LET OP: sluiting inzending is 24 maart 2020

De Ballotage, uitslag en openbare toelichting voor het komende
mentoraat is op zaterdag 18 april 2020 in de Amershof in Amersfoort.

Voor meer informatie klik op deze link

Uitnodiging lezing over Erwin Olaf 
 

John Lommen, fotorecensent en fotobespreker verzorgt een boeiende
lezing met veel foto’s van Olafs werk en vertelt een en ander over de
achtergronden ervan. Deze lezing over één van Nederlands boeiendste
fotografen mag u niet missen!

Fotogroep Waalre en Fotobond Brabant-oost nodigen u, in het kader van
het 30-jarig bestaan van de Fotogroep, uit om deze boeiende lezing bij te
wonen.

 

http://www.fotobond-brabantoost.nl/
mailto:oostbrabant@live.nl
http://www.facebook.com/FotobondBrabantOost
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/landelijk-mentoraat-2020/
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De lezing vindt plaats op maandag 6 april aanstaande
om 19.30 uur in het Huis van Waalre,
Kon.Julianalaan19 in Waalre.

Voor meer informatie klik op de foto ...

Uitnodiging wedstrijden en expositie De Stad Verbeeldt
met expositie van 15 mei tm 15 juni
 

Stichting De Stad Verbeeldt organiseert in 2019-2020
een scala aan programma’s voor professionals,
amateurs, (wijk-)bewoners, leerlingen en studenten
met als uitgangspunt storytelling in fotografie, beeld
en geluid. De Fotobond ondersteunt dit initiatief van
harte.

Graag maken wij u attent op met name 2 wedstrijden
die in het kader van dit project dit voorjaar georganiseerd worden. Inzending is
mogelijk tot 1 april a.s.

In samenwerking met de sponsoren zijn mooie prijzen beschikbaar voor beide
wedstrijden.

Voor meer informatie klik op de foto ...

Boekenbeurs zondag 22 maart

Pennings Foundation organiseert voor de vierde keer
een fotoboekenbeurs voor nieuwe, tweedehands en
antiquarische fotoboeken.

Kom naar de gezellige fotoboekenbeurs in Eindhoven
en ontmoet fotografen, verzamelaars, uitgeverijen en
boekhandelaren.

Voor bezoekers is de beurs gratis toegankelijk.

Boekhandelaren, uitgeverijen van fotoboeken, fotografen en verzamelaars,
kortom iedereen die fotoboeken wil verkopen wordt uitgenodigd om tegen
kostprijs een tafel te reserveren.

Wees er snel bij!

Voor info en inschrijving zie:
https://www.penningsfoundation.com/events/fotoboekenbeurs-
2

Voor meer informatie klik op de foto ....
 

SOEP-Lezing van Wilem Popelier op 11 maart

Lekker toch om een drukke dag zo af te sluiten?       
  

Woensdag 11 maart

Zijn verhaal gaat over de geschiedenis van de
fotografie tot het vluchtige medium wat het nu is. Het

delen van fotografie is niet nieuw; ontwikkelingen in de technologie zijn daarin
bepalend geweest. Hoe kijken we en wat zien we? En natuurlijk vertelt Willem
Popelier daarbij ook over zijn eigen project Ephemeral Photographs, nu te zien
bij Pennings Foundation.

Fotografiecafé Goire 12 maart

Op donderdag 12 maart vindt het Fotografiecafé Goirle plaats, een
ontmoetingsplek voor liefhebbers van fotografie.

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/uitnodiging-lezing-over-erwin-olaf/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/uitnodiging-wedstrijden-en-expositie-de-stad-verbeeldt/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/boekenbeurs-zondag-22-maart/
http://https//www.penningsfoundation.com/events/fotoboekenbeurs-2
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/soep-lezing-van-willem-popelier/
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Als gastspreker is Indra Laenens aanwezig die zich
vooral bezig houdt met zelfportretten en fotografie
terug in de tijd.

U bent van harte welkom op 12 maart om 20.00 uur

Adres:
 Cultureel Centrum Jan van Bersouw

 Thomas van Diessenstraat 1
 Goirle.

De toegang is gratis

Voor meer informatie klik op de foto...

Rondleiding expositie Zilveren camera 2020 op 11 maart

Hierbij een uitnodiging speciaal voor
leden van de Fotobond voor een
rondleiding op de expositie van de
Zilveren Camera 2020 in Hilversum.

Een avond met winnaars en verhalen.
Speciaal voor leden van de Fotobond start om 18:30 uur een rondleiding over
de tentoonstelling Zilveren Camera.

Kijk voor details op de site van de Fotobond of klik op de foto.

Noteer alvast in je agenda

Woensdag 15 april 2020:

Algemene jaarvergadering
 Locatie: Dorpshuis De Brink, Eerde

 Aanvang 19.30 uur.

Aansluitend zal een lezing gegeven worden door Gerrit Meerman.

Titel ‘Groundcontrol’ documentairefotografie over flightsimulatorspelers.
Een leuke context waarmee uitleg over storytelling, over het maken van
een verhaal met foto’s en welke problemen je in dat proces tegen kan
komen, goed kan worden verteld.  

Een deel van deze serie heeft in 2016 een 3e prijs gewonnen bij de
Martien Coppensprijs en 4 weken geleden heeft het Rijksmuseum 12
foto’s uit deze serie aangekocht! Tevens heeft het blad Hollandse
Beelden (over Nederlandse documentaire fotografie) in november 2018
maar liefst 18 pagina’s uitgetrokken voor deze serie.

Cursus jureren

De cursus  jureren is al van start gegaan. Bij interesse kan er nog steeds aangemeld
worden en organiseren we a.s. herfst gewoon een nieuwe.

Voor meer informatie klik hier...

Je eigen creativiteit bevorderen doe je zó

Binnen fotoclubs is deelnemen aan een mentoraat bekend. Een mentoraat zónder mentor
lijkt een klas zonder leraar. Echter clubleden kunnen, als ze kritisch genoeg zijn, in kleine
groepjes gezamenlijk als mentor dienen.

Fotogroep Waalre heeft daar inmiddels al flink ervaring mee en ze noemen zo’n proces
van intervisie een zelfmentoraat. Het laatste jaar is het zelfmentoraat uitgebreid met leden
van een andere fotoclub. Dat bleek een groot succes.

Wil je weten hoe een zelfmentoraat werkt klik hier

Ravensteinse Fotodagen 2020, 10e editie

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/fotografiecafe-goirle-donderdag-12-maart/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/rondleiding-expositie-zilveren-camera-2020-op-11-maart/
https://fotobond.us11.list-manage.com/track/click?u=e2306d1ab3a22529ec29aa359&id=f6a5efddaa&e=62a9a4c279
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/cursus-jureren/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/je-eigen-creativiteit-bevorderen-doe-je-zo/
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De Werkgroep Ravensteinse Fotodagen organiseert
voor de 10e keer een fotowedstrijd. Omdat we
hiermee ons tweede lustrum vieren en daar extra
aandacht aan willen geven, hebben wij onze juryleden
gevraagd een aantal thema’s te bedenken. Wij bieden
u hierbij vier thema’s aan en nodigen u hierbij uit van
elk thema één foto te maken. Wij vragen u bovendien

bij elke foto een korte toelichting te geven.

Voor meer informatie klik op de foto ...

Audio Visueel in de regio

Veel leden weten, dat er een av-groep in de regio bestaat en dat die jaarlijks 4
bijeenkomsten in Son organiseert. Iedere AV-maker is daar van harte welkom.

Minder bekend is dat leden van deze av-groep ook graag fotoclubs willen bezoeken om
dan liefst aan de hand van werk van clubleden van gedachten te wisselen over allerlei
zaken rond het samenstellen van een presentatie of AV (Audio Visual). Goed voor de
promotie van deze bijzondere hobby en ook de bekendheid van de regiogroep.

Interesse? Mail dan js88janber@onsmail.nl  (Jan Janssen)

Bijeenkomsten rayongroep AV
De data van de bijeenkomsten van de rayongroep AV zijn weer
bekendgemaakt.
 
Voorjaar 2020:  8/4
 
Is Audio Visuals maken iets voor jou dan zijn deze bijeenkomsten wellicht iets
voor jou.
Klik HIER voor info

Audio Visueel kalender.
AV Voorjaarsfestival zaterdag 14 maart 2020

Hebt U het festival al in de agenda staan?  Het
Internationaal AV Voorjaarsfestival is volgende maand
Wil U nog een AV productie inzenden?  De uiterste
inzenddatum is 15 februari.
 

Alle verdere informatie vind u op www.av-voorjaarsfestival.nl
 
 

AV Festival 2020 Shot'71
 
Shot’71 Berlicum nodigt u uit voor het AV festival
2020.
Het festival vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020,
aanvang 19.30 uur met een avondvullende Full HD
projectie van producties van leden op groot scherm.
 
Locatie: De Moerkoal, Driezeeg 20, Middelrode.
De toegang is gratis.
 
 
 
Voor meer informatie kijk op www.shot71.nl

 
 

Lezingencyclus  Galerie Pennings 2020
 aanmelden: www.penningsfoundation.com
  

 
AGENDA
11.03.2020 | SOEP-lezing van Willem Popelier
21.03.2020 | Portfolioreview
22.03.2020 | Fotoboekenbeurs

Komende exposities en activiteiten

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/uitnodiging-ravensteinse-fotodagen-2020-10e-editie/
mailto:js88janber@onsmail.nl
http://www.fotobond-brabantoost.nl/av-groep-rayon/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/av-voorjaarsfestival-zaterdag-14-maart-2020/
http://www.av-voorjaarsfestival.nl/
http://%20www.shot71.nl/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/lezingencyclus-2019-2020-pennings-foundation/
http://www.penningsfoundation.com/
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Uitgebreidere informatie over onderstaande exposities vind je op de
Website of door op de foto te klikken
----------------------------------------------------------------------------------
Exposities uit de afdeling Brabant West vind je HIER
Voor de afdeling Limburg klik HIER
Je expositie in de nieuwsbrief? Laat het ons weten!

Club-Exposities

Expositie vier fotoclubs uit Meierijstad, 7 en 8 maart
 

 
Fotoclub Rooi, Fotoclub Schijndel, Fotoclub Veghel en
Fotogroep Zooomm van Wijnu exposeren gezamenlijk
hun eigen werk.

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum “De Vink”,
Hoevenbraaksestraat 28 in Schijndel.

Openingstijden: Zaterdag 7 maart 13.30 tot 17.30
Zondag 8 maart 10.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis.
 
Voor meer informatie klik op de foto ...

Expositie Fotogroep Focus Boekel 7 en 8 maart
 

Het is weer bijna zover. We zijn weer volop bezig
met de voorbereidingen voor de vijfde expositie
van Fotogroep Focus, ons eerste lustrum.
 
Wij nodigen u graag uit te komen kijken op
zaterdag 7 of zondag 8 maart van 11.00 tot 17.00
uur in Boszicht, Bernhardstraat 72 in Boekel.
Burgemeester Pierre Bos zal de officiële opening
verrichten.
 
Voor meer informatie klik op de foto ...

Expositie Fotogroep De Vriendschap 7 en 8 maart

Op 7 en 8 maart van 11.00 tot 18.00 uur vindt de
expositie plaats van Fotogroep De Vriendschap uit
Olland met als thema “De natuur in beeld”.

Voor meer informatie klik op de foto...

Fotoclub Drunen vier 10 jarig bestaan 7 tm 22 maart

Fotoclub Drunen 2010 bestaat tien jaar. Dat wordt
gevierd met verschillende exposities, een lezing en
andere activiteiten.

Tien jaar Fotoclub Drunen, dat wordt uiteraard
uitgebreid gevierd. De club trapt het jubileumjaar in

maart af met twee bijzondere exposities en een lezing! Later in het jaar volgen
nog een aantal activiteiten maar die blijven nog even een verrassing.

Voor meer informatie klik op de foto...

http://www.fotobond-brabantoost.nl/category/club-expositie/
http://www.fotobond-abw.nl/index.php/agenda/club-exposities
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/agenda
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-4-fotoclubs-uit-meierijstad/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-fotogroep-focus-boekel-7-en-8-maart/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-fotogroep-de-vriendschap/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/fotoclub-drunen-viert-10-jarig-bestaan/
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Expositie Fotoclub Rapenland Eindhoven 14 en 15
maart
 

Op 14 en 15 maart 2020 vindt een expositie plaats
van Fotoclub Rapenland.

U bent van harte welkom van 11.00 uur tot 17.00 uur.
de toegang is gratis.

U kunt ons vinden op het volgende adres:
Generaal Pattonlaan 124 Eindhoven

Voor meer informatie kijk op onze
website: www.fotoclubrapenland.nl

Fotograaf: Jo Eijkemans
 
Voor meer informatie klik op de foto ...

Expositie Fotoclub Nuland 14 en 15 maart

Het gaat goed met de ontwikkeling van de Fotoclub
Nuland. We zijn er trots op dat we tweewekelijks bezig
zijn met kennis en kunde rond fotografie. Lezingen,
workshops, fotosafari’s, inspirerende opdrachten…
maar vooral de gezamenlijke fotobesprekingen zijn het
hart van de club. 

We exposeren jaarlijks en het is met veel genoegen dat we u willen uitnodigen
voor de komende expositie. 

Voor meer informatie klik op de foto...

Fotoclub de Soos exposeert in het Graafs Museum van
15 maart tm 16 mei

Fotoclub De Soos bestaat 9 jaar en is onderdeel  van
de Graafse Sociëteit ‘Tot Nut ende Vermaeck’.

Tijdens de expositie zijn ruim 60 foto’s te zien van 21
fotografen. Een bijzonder gevarieerd beeld van o.a.
mooie landschappen, natuurfoto’s, macrofoto’s, maar

er is ook abstracte fotografie, traatfotografie en architectuurfotografie te zien.

Voor meer informatie klik op de foto...

Fotografencafé en expositie fotoclub f8 19, 21 en 22
maart
 

Op donderdag 19 maart organiseert de Udense
amateurfotografen f/8 opnieuw een fotografencafé in
de aula van de openbare bibliotheek in Uden. Hiervoor
is de fotografe Anja de Jong uitgenodigd. Na deze
presentatie is er gelegenheid uw foto’s door haar te
laten bespreken.
 
De jaarlijkse expositie van f/8 vind plaats op zaterdag
21 en zondag 22 maart van 11:00 tot 16:00 uur in het
souterrain van de bibliotheek. De leden van f/8
presenteren hun werk en er zullen enkele audiovisuele
presentaties getoond worden. Ook hier is de toegang
gratis.

Voor meer informatie klik op de foto ...

Expositie Fotoclub Goirle 21 en 22 maart
 

In het weekend van 21 en 22 maart houdt Fotoclub
Optiek haar jaarlijkse tentoonstelling.

U bent van harte welkom op zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur, op zondag van 11.00 tot 17.00 uur

 

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-van-fotoclub-rapenland-eindhoven-14-en-15-maart/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fotoclubrapenland.nl&data=02%7C01%7C%7C1a5acd5996174a40c54a08d7ae0d4bdf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637169244445378311&sdata=Wb0h9uq%2Bie5WA55Gx6CYE8qCcMtiOu0GPnk06bzD8hA%3D&reserved=0
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-fotoclub-nuland-14-en-15-maart/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/fotoclub-de-soos-exposeert-in-het-graafs-museum/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/fotografencafe-en-expositie-fotoclub-f8/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-fotoclub-optiek-goirle-21-en-22-maart/
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Adres: De Wildacker, Van Hogendorpplein 73, Goirle.

Voor meer informatie klik op de foto ...

Expositie Fotoclub de FotoSchouw 28 en 29 maart

Fotoclub De FotoSchouw (Eindhoven) bestaat veertig
jaar en viert deze mijlpaal in het weekend van 28 en
29 maart met een bijzondere expositie. Thema van de
expositie is natuurlijk ‘40’ en daaraan hebben de leden
op creatieve fotografische wijze invulling gegeven.

 
Voor meer informatie klik op de foto...

34e expositie Fotogroep Best 4 en 5 april

Deze tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 4 en
zondag 5 april 2020. De locatie is de grote zaal van
Zalencentrum Prinsenhof, in het centrum van Best en
gratis toegankelijk.

Naast het vrije werk van de fotografen zijn er ook
bijzondere themafoto’s te zien en foto’s van de gezamenlijke foto uitstapjes in
het afgelopen jaar.

 
Voor meer informatie klik op de foto...

Overige Exposities

Expositie "IK ben verlaten" tot 10 maart

Deze expositie is geïnspireerd door de gevoelens die
iemand met dementie heeft. De foto’s met een kleine
tekst laten de gevoelens spreken.

De expositie is dagelijks te bezichtigen tijdens de
openingstijden van Wijkcentrum Koningshaven te
Tilburg van 8 januari tot 10 maart 2020.

Voor meer informatie klik op de foto...

Willem Popelier Ephemeral Photographs tot 21-3
 

Willem Popelier onderzoekt met zijn nieuwe
project Ephemeral Photographs fotografie als vluchtig
medium. De serie toont esthetische beelden die
Popelier de afgelopen 6 jaar heeft gemaakt en
waarmee hij de waarde bevraagt die we toekennen
aan foto’s die we dagelijks online met elkaar delen

Expositie Martin en Inge Riebeek 29 maart tm 9 mei
 

Het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek werd
bekend met de videoportretten die zij op verschillende
plekken op de wereld opnamen en presenteerden
onder de naam The Essential. In de loop der jaren
maakten zij 500 videoportretten in 23 verschillende
landen. Op iedere locatie maakten zij ook opnamen
van performers. Bij Pennings Foundation worden in 8

installaties films van performers getoond. De titel All the World is a Stage
verwijst naar een dichtregel van Shakespeare.
 
Voor meer informatie klik op de foto ...

https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/fotoclub-de-fotoschouw-viert-40-jarig-bestaan-met-expositie-28-en-29-maart/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/34ste-expositie-fotogroep-best/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-ik-ben-verlaten-2/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/willem-popelier-ephemeral-photographs-15-02-2020-21-03-2020/
https://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-martin-en-inge-riebeek-29-3-tm-9-5/
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Expositie Collectief Brabant 25 april tm 3 mei

Collectief Brabant bestaat uit een mix van creatieve
fotografen en beeldende kunstenaars. Hun
maandelijkse bijeenkomsten zijn steeds een
ontdekkingstocht naar uitersten binnen hun werk.

Vanaf 25 april a.s. kunt u gedurende twee weekenden
de resultaten van onze zoektocht bewonderen in de

Steenfabriek te Gilze. Deze locatie is zeer geschikt om expressief te exposeren.
Zowel stilstaande als bewegende beelden. Laat u verrassen!

 
Voor meer informatie klik op de foto...

Aanpassen gegevens bij de Fotobond
Wist u dat de gegevens zoals Emailadres door de leden zelf aan te passen zijn
op Fotobond.nl
Ga naar www.fotobond.nl en klik rechtboven op log hier in.
Nadat je ingelogt bent zie je rechtsboven account aangegeven.
Klik hierop en de rest wijst vanzelf.

Weetjes...
Op de website van uw Fotobond zijn talloze tips te vinden voor 'n leuke
clubactiviteit.
Zoals:
Cursus Jureren voor clubs 
* Leerdoel: Vaardigheden leren voor – jureren van (onderlinge) club
wedstrijden – het maken van selecties voor clubtentoonstellingen * Werkvorm:
De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en aan het eind van de cursus
ontvangt u een document met tips. Als deelnemer wordt u actief betrokken bij
de opdrachten. Voorafgaande aan avond 1 inventariseren we de beginsituatie
en de verwachtingen en krijgt u een kleine huiswerkopdracht.  * Ook voor
avond 2 en avond 3 is er een huiswerkopdracht. * Bedoeld voor Fotografen die
willen jureren in clubs * Cursusomvang en -doel 4 avonden van 2,5 uur *
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 10 * Liefst 2 deelnemers per club
en ervaring met fotobespreken 
Uw afdeling is voornemens deze cursus medio januari te starten.Nader
bericht volgt.
 
Meer ideeën vindt je op:
https://fotobond.nl/opleiding_en_inspiratie/ 

Je activiteiten in nieuwsbrief of op de site?
Organiseert je club ’n interessante activiteit welke je wilt openstellen voor alle
leden van de Fotobond meld het ons dan.
 
Wil je een (club)evenement promoten?
Stuur dan je bericht, vergezeld van de eventuele poster, naar
oostbrabant@live.nl.
 
Weet je ’n leuke activiteit of expositie meld het ons.
 
De nieuwsbrief verschijnt als regel rond de 5e van elke maand. Tot die tijd kan
je berichten insturen.
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u er op geabonneerd bent, ofwel door uzelf
op te geven via de link in website, ofwel dat u toegevoegd bent aan onze
mailinglist.
Natuurlijk vinden we het fijn als u bij ons blijft, zodat u onze nieuwsbrief, de
uitnodigingen en laatste nieuwtjes blijft ontvangen.
Wij behandelen uw gegevens met respect en delen deze niet met derden.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden via:
oostbrabant@live.nl.
Indien u zich niet afmeld, gaan we ervan uit dat u ons toestemming geeft de
mailbrief op reguliere basis te blijven zenden.
De redactie.

  Fotobond Brabant Oost,
 www.fotobond-brabantoost.nl 

http://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/expositie-collectief-brabant-2/
http://www.fotobond.nl/
https://fotobond.nl/opleiding_en_inspiratie/
mailto:oostbrabant@live.nl
http://www.facebook.com/FotobondBrabantOost
http://www.fotobond-brabantoost.nl/
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