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Beste mensen,
Nog steeds wonen we in een kleine wereld. Hoe lang dit gaat duren is voor
iedereen een vraag. Daarom wederom een korte nieuwsbrief. Graag zou ik
jullie meer informatie willen sturen maar bij gebrek aan activiteiten is de
aangeleverde kopij niet erg groot. Toch hebben we nog enkele berichten te
melden waarmee je weer in aktie kunt komen. Ik wens iedereen veel
plezier met het maken van foto's in je omgevinge en verder blijf gezond!!!
Heb je een idee, of voorstel wat je graag met ons wilt delen, laat het ons
dan weten. We zetten het gaag op de website zodat ook anderen hier
inspratie uit kunnen halen.
Stuur je bericht naar oostbrabant@live.nl en ik zal voor de publicatie
zorgen.
Met vriendelijke Groet,
Namens de redactie, Lia Hurkens

Samenvatting Over Foto's Gesproken
SAMENVATTING: “OVER FOTO’S GESPROKEN, EEN
INLEIDING “
een boek geschreven door Hans Brongers en
Simon Ophof
uitgegeven door de Bond van Nederlandse
Amateur Fotografen Verenigingen.
De samenvattingen, gemaakt door Guus Haffmans,
dienen ná bestudering van het boek als
naslagwerk.
Hieronder de link naar beide documenten.
SAMENVATTING: “OVER FOTO’S GESPROKEN
VIER PIJLERS: STEEKWOORDEN

Open Foto Cup, een wedstrijd voor iedereen!
De winnende foto’s worden geëxposeerd in het
Rietveld Paviljoen
Met “Vrijheid” als thema opent de Fotobond
haar deuren voor alle fotografen in Nederland : “75 jaar Vrijheid: in
verleden, heden en toekomst”. Van 1 april tot 1 oktober 2020 kunnen alle
fotoliefhebbers in Nederland, leden – en niet leden van de Fotobond, met
maximaal 10 foto’s deelnemen aan de Foto Cup 2020.
Wie wil er nou niet met zijn of haar foto exposeren in het Rietveld
paviljoen? Bovendien zijn er mooie fotoprijzen te winnen. Het reglement en
alle voorwaarden staan gepubliceerd op de site van de fotobond.

24 september 2020 Lezing Bart Siebelink - Grip op
creativiteit
Hoe ontwikkel je een idee? Hoe kom je tot de kern? Hoe maak je een beeld
interessant en wanneer weet je dat het goed is?
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Daarover gaat deze presentatie van Bart Siebelink,
auteur van het spraakmakende boek Grip op
Creativiteit. Bart maakt je deelgenoot van zijn
speciale manier van kijken en denken. De
gewoonste onderwerpen krijgen daardoor opeens
een nieuwe betekenis. In dit persoonlijke verhaal
deelt Bart zeer openhartig zijn feilbaarheden, maar
ook de inzichten en keuzes die voor hem
bevrijdend bleken.
Tipje van de sluier: voor vrijheid en inspiratie heb
je geen zeeën van tijd of bergen geld nodig.
Informatie over tijd en locatie volgt.
Uiteraard onder voorbehoud van de corona-maatregelen

TIP: Digitale clubavond
Wil je als club een digitale clubavond houden ter vervanging van de
reguliere clubavond in deze periode van corona, dan kan dat via het
programma jitsi.org.
Het werkt erg simpel. Installeer de App Jitsi Meet. Bij de instellingen moet
je een naam invullen zodat de deelnemers weten wie je bent. Maak een
ruimte aan en app die naar de deelnemers. Fluitje van een cent.
Het is even wennen maar het is een goede manier om elkaar te blijven
stimuleren in de fotografie.

TIP: Challenge via Facebook
Heb je weinig of geen inspiratie? Kijk dan eens op facebook naar de groep
Photochallenge April 2020.
De hele maand april heeft een groep fotografen dagelijks foto’s geplaatst
naar aanleiding van een vooraf opgegeven onderwerp.
De animo was zo groot dat besloten is dit in mei 2020 een vervolg te
geven. Heb je zin om hieraan mee te doen kijk dan
op Facebook.nl/photochallenge May en laat weten dat je mee wilt
doen. Het motiveert om dagelijks even met fotografie bezig te zijn, je leert
van elkaar en het levert mooie foto’s op.

Foto Rgionaal 2020
Anders dan anders gaat alles nu in deze vreemde tijd. Zo ook Foto
Regionaal.
De foto’s worden nu digitaal gejureerd door 3 juryleden.
De juryleden dit jaar zijn; Wim Jenniskens, Petra Cardinaal en Bram van
der Berge.
De uitslag moet 1 juni bekend zijn zodat ik de namen op tijd kan
doorsturen naar foto Nationaal. Jullie moeten dus nog even wachten op de
uitslag. Als ik de uitslag binnen heb dan zal ik de leden benaderen die
ingezonden hebben. De uitslag van de “winnaars” zal in de volgende
nieuwsbrief te lezen zijn. Bedankt alvast voor jullie geduld.
Met vriendelijke groet,
Marga Nuijs
Namens Fotobond Brabant Oost

Bespreking Fotobondswedstrijd 2020 geannuleerd
Met de annulering van de Dag Fotodag is ook de bespreking van de
BondsFotowedstrijd 2020 (wederom) komen te vervallen. Later in het jaar
wordt niet zinvol geacht, de BondsFotowedstrijd van 2021 zit er dan alweer
aan te komen, bovendien is het niet zeker of een evenement als dit dan
alweer kan plaatsvinden, als de regel van 1,5 meter nog lang gehandhaafd
blijft, is het niet mogelijk dit soort evenementen te organiseren. Hopelijk is
het leven in het volgende jaar wel weer een stuk eenvoudiger.
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Mochten de regels het toelaten dan zal door afdeling Brabant Oost in het
najaar een bijeenkomst worden georganiseerd om de foto's van de
BondsFotoWedstrijd van onze afdeling te bespreken. Wij houden u hierover
op de hoogte.
De prijzen zullen naar de winnaars worden verzonden, ook zullen de dozen
met foto’s naar de clubs teruggestuurd worden, dat laatste is een
behoorlijke operatie en kan nog even duren. In die dozen is een envelop
met de behaalde stickers bijgesloten (indien van toepassing) en een
begeleidende brief. Daar het verzenden een behoorlijke kostenpost is,
wordt overwogen, om die kosten enigszins te drukken, de dozen naar een
afhaalpunt in de buurt van de betreffende club te verzenden.
Voor meer informatie klik op

deze link

Cursus jureren
Wat maakt de ene foto beter dan die andere foto? En hoe kun je een
landschapsfoto vergelijken met een portretfoto? Kortom, hoe ga je nu
eigenlijk te werk bij het jureren van foto’s?
In de Cursus Jureren leren de deelnemers om te jureren bij (onderlinge)
clubwedstrijden en selecties voor (club)tentoonstellingen.
De cursus bestaat uit vier avonden en wordt gegeven door bondsmentor
(en ervaren jurylid) Jan Nabuurs.
De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en er zijn
huiswerkopdrachten tussendoor. Aan het eind van de cursus wordt een
document met tips beschikbaar gesteld.
Let op: Deelnemers die aan de cursus willen deelnemen dienen over een
goede basiskennis van het fotobespreken te beschikken.
Aanmelden voor de najaarscursus:
Je kunt jezelf aanmelden via de onderstaande link:

http://tiny.cc/CursusJureren

Deelnemers dienen lid te zijn van de Fotobond en over voldoende kennis te
beschikken m.b.t. fotobespreken.
De kosten voor de cursus zijn € 55,- per deelnemer. De cursusgroep
bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.
Data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Zie bericht op onze

website

Meedoen met Foto Individueel kan nog steeds!
De wedstrijd voor ieder lid van de Fotobond, waar je als lid van de
Fotobond lid naar uit hoort te kijken. Met genres waar ieder zijn creativiteit
en verbeeldingskracht in kwijt kan.
De inschrijving is open van 1 april 2020 tot en met 15 mei 2020 en de
openbare bespreking is op 12 september in Druten, Cultureel Centrum d’n
Bogerd.
Voor meer informatie klik op

deze link

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
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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
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