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Voorwoord

Sigaar

TEKST: MARTIN GEUZE

TEKST: HENK RAS

De conclusie van het bestuur na de heidag op 29 juli zou je als volgt kunnen
samenvatten: “Willen we ons als fotoclub blijven ontwikkelen, dan zullen we
met z’n allen aan de bak moeten.” Want stilstand is immers achteruitgang.

De GK 298 is gewijd aan series. Gelukkig staat er op de
voorpagina een foto, die weliswaar uit een serie van Sanny
van Vijven komt, maar die als zelfstandige foto een ijzersterk
beeld is. Het grappige is dat de foto gedragen wordt door die
sigaar linksonder. Die sigaar wordt vast en zeker door de man
vastgehouden, maar er is geen duidelijke verbinding, behalve
dan zijn tevreden blik die mij vertelt dat hij dadelijk weer gaat
genieten van zijn sigaar. De sigaar is een fors exemplaar die er
best wel exclusief uitziet, waardoor ik de conclusie trek dat hij
waarschijnlijk een kenner is.

De man op Sanny’s foto kijkt vriendelijk en welwillend in de lens
en is duidelijk ontspannen. Hij heeft net als Churchill een keurig
pochetje in zijn borstzakje, maar hij mist het vest en de strik.

De foto is fraai uitgelicht door direct licht van voren en een licht
op de wand achter hem. Hierdoor wordt de hoed mooi van onderaf belicht en wordt het echt een hoed en geen donkere vlek
op zijn hoofd. Ook zijn jasje wordt mooi verlicht, waardoor de
stofuitdrukking zo goed wordt, dat deskundigen waarschijnlijk
geen moeite hebben de stof te benoemen. Dat ga ik maar niet
proberen.

De hele serie van Sanny was het bekijken meer dan waard, maar
deze foto stak er, voor mij, toch wel met kop en schouders (en
hoed) bovenuit. Mede door de andere foto’s in deze serie ben
ik erg nieuwsgierig geworden of Sanny hier mee verder gaat.
Ik weet intussen dat ze soms lekker eigenwijs bezig is, maar de
traditionele portretfotografie gaat haar ook heel goed af.

We hebben toen gesproken over nieuwe initiatieven: het beter informeren
van nieuwe leden over het reilen en zeilen binnen de club, gebruik maken
van Facebook en het bevorderen van het geven van feedback op de nieuw
werk avonden. Altijd goed om erover te praten, maar al te vaak blijft het
daarbij en worden de ideeën niet omgezet in actie.
Deze keer ging het anders. Al in augustus werd onze clubpagina op Facebook gezet en ook de besloten ledenpagina verscheen. Voor nieuwe leden
is een introductiebrief gemaakt, die alle nieuwe leden inzicht moet geven
in wat en hoe we zaken binnen de vereniging geregeld hebben. Bij Boven
Beginnen hebben we de eerste avond over foto’s bespreken al achter de
rug. Doel is om leden te activeren feedback te geven tijdens nieuw werk
avonden.
Volop beweging dus, maar om de initiatieven tot een succes te maken hebben we jouw hulp nodig. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens nieuw werk
avonden je mening te geven over een foto. Jan schrijft hierover in deze
Korrel in zijn bijdrage “Een mening, meer niet”. Maar je kunt ook je bijdrage
leveren met hele praktische zaken. Op bladzij 10 geeft Joke haar
ervaringen weer die ze opdeed bij een Tai Chi-vereniging. Cor geeft inzicht
in het werk van de hangcommissie. Door een keer mee te lopen weet ik
hoeveel inspanning het kost om elke maand weer te zorgen voor een
prachtige expositie.
Op de besloten ledenpagina op Facebook kun je allerlei zaken over fotografie met elkaar delen. Je kunt met elkaar in discussie en de mening van
andere leden vragen, wanneer je twijfelt over een foto. Wil je dat liever niet
op Facebook doen, dan kan dit natuurlijk ook op zaterdagmiddag op de
club. Ik schreef het al: “We moeten met z’n allen aan de bak.” En daarmee
bedoel ik niet alleen het bestuur, ook jij kan ervoor zorgen dat we ons als
fotoclub blijven ontwikkelen. Ik denk dat we dit seizoen al goede stappen
hebben gezet. Met jouw hulp kan het alleen nog maar beter worden en
kabbelen we niet langzaam verder.

Deze prachtige foto deed me meteen denken aan een foto van
een sigarenroker die niet zo blij keek. In 1941 maakte Yousuf
Karsh een prachtige foto van Sir Winston Churchill. Dit werd een
wereldberoemd beeld, vanwege het ontbreken van “de sigaar”.
Het hilarische verhaal erachter is overal op internet te vinden,
dus dat mag iedereen die het interesseert en nog niet weet, zelf
opzoeken.

Een meer informeel portret dus. Op iets meer dan een armlengte
afstand zitten van een lens vraagt iets van het model, maar ook
van de fotograaf. De man oogt volledig op zijn gemak dat is voor
beide partijen prettig, maar het levert hier een heel prettig beeld
op. Hij straalt de oude reclame-slogan van de sigarenindustrie
uit: “Een sigarenroker is geen onruststoker... “

Dat maakt dat ik dan ook altijd weer vol verwachting naar de
fotoclub ga. Je moet er toch niet aan denken dat je de “vintage”
afdrukken op de clubavond had gemist?!

Even later maakte Karsh nogmaals een foto in dezelfde opstelling en intussen was Churchill bekomen van de schrik en keek hij
weer (politiek) erg vriendelijk. Die foto is echter nooit zo bekend
geworden omdat het verhaal erachter zo mooi is, maar vooral
omdat Churchill op de eerste foto zijn politiek correcte uitdrukking vergeet. Voor mij staat hij hier echt te denken: “Ga ik hem
slaan of loop ik weg.” Hij zette echter direct weer zijn masker op.
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Een mening, meer niet
TEKST: JAN KOORNEEF

De nieuw werk avonden zou je een kernactiviteit kunnen
noemen van onze club. Op deze avonden tonen we ons werk en
willen we graag horen wat medeclubleden ervan vinden.
Sommigen willen hun fotografie ontwikkelen en horen graag
een gedegen analyse. Anderen willen weten wat hun foto
oproept.
Die nieuw werk avonden nemen we behoorlijk serieus: maker
en foto’s staan letterlijk in het voetlicht met voor hem/haar een
volle zaal met kritische beschouwers.
Uiteindelijk zijn er dan toch maar een paar leden die
daadwerkelijk iets van zich laten horen. Dat is geen verschijnsel
van de laatste jaren, maar is waarschijnlijk altijd zo geweest.
Afgelopen jaar heb ik een paar avonden het idee gehad dat ik
niet alle meningen (zowel de positieve als de negatieve) had
gehoord. Dat is jammer, want vaak volgt na de bok de doos en is
wat mijn foto’s betreft de nieuw werk avonden het hoogste dat
ik kan bereiken. Voor mij is het verbale applaus of boegeroep
dus belangrijk.
Ik heb me daarom afgevraagd waarom het zo lastig is om je
mening te geven op de getoonde foto’s en wat we zouden kunnen doen om meer clubleden over hun schroom heen te helpen.

© FRED VAN TURENHOUT
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Hoe we het aantal sprekers op een nieuw werk avond omhoog
krijgen vind ik nog steeds een lastige vraag. Ik vind het wel belangrijk voor een levendige, niet voorspelbare en gevarieerde
fotobespreking.
Bij deze doe ik een oproep aan ieder van jullie om over die drempel te stappen en gewoon te vertellen wat je vindt.
Overigens vind ik mezelf geen perfecte commentator, verre van
dat. Achteraf twijfel ik vaak over wat ik gezegd heb en soms slaat
die twijfel al toe tijdens een zinsopbouw. Maar ik vind juist dat
dat er ook bij hoort. Een mening hoeft niet per se uitgebalanceerd en opbouwend te zijn. Wat je ervan vindt is uiteindelijk
belangrijk en soms is gewoon “mooi” of “het is helemaal niks” al
genoeg.
Of je laat weten dat je het met iemand eens bent. We kunnen
ook op elkaar reageren, zodat er vaker een discussie omstaat.
Ik heb vorig seizoen al genoten van de foto’s op de nieuw werk
avonden, wie weet dit jaar nog meer met analytische, leuke,
opbouwende, nuttige, provocerende en emotionele
besprekingen zo uit het hoofd en hart zonder top tien of enige
andere vorm van concurrentie.

Sommigen hebben een aangeboren talent om verbaal van zich
te laten horen, maar vaak is het toch een kwestie van ontwikkeling. Zo is het bij de meeste studies, dus ook fotovakopleidingen,
heel gebruikelijk dat er aandacht is voor je presentatie. Je moet
iets over je werk of onderzoek kunnen vertellen om later een
boterham te kunnen verdienen. De weloverwogen presentatie/
lezing die Eli Dijkers ons gaf, is daar een mooi voorbeeld van.
Ik ben van mening dat het vermogen om iets te kunnen vertellen over je eigen fotowerk en ideeën, helpt bij het bespreken
van andere foto’s.
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© KAREL VAN DE WERKEN
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© MARTIN GEUZE
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© BARTH BAKKER

Drijvende bollen op een glad wateroppervlakte, met een inktzwarte hemel. Is dit
het sinistere beeld van de toekomst? Wordt het leven op aarde bedreigd door het
klimaat, extreme temperaturen, een stijgende zeespiegel met uitstervende diersoorten? Moeten we ons zorgen maken over de toekomst, of zijn we in een
wurgende greep gekomen van de klimaatmaffia? Het drijvend paviljoen is mede
gefinancierd met de steun van het Europees Fonds van de Europese Commissie.

© MARJAN LEEUWESTEIJN

8|

|9

Tai Chi versus Fotografie
TEKST: JOKE MAARLEVELD

Bijna 35 jaar ben ik lid van Fotoclub Zwijndrecht en ik heb heel
wat mensen zien komen en gaan. Mensen die moeiteloos een
plekje vonden in de groep, maar ook die ik na één avond niet
meer heb gezien. In je eentje lid worden van een nieuwe
vereniging is geen sinecure. Het is wennen hoe het er allemaal
aan toe gaat en het is maar de vraag of je er je draai kunt vinden.
Een aantal jaar geleden ben ik zelf lid geworden van een andere
vereniging: de Taoïstische Tai Chi Vereniging (Chinese beweging
leer). Hoewel deze vereniging niets met fotografie te maken
heeft, was het des te meer verrassend hoeveel overeenkomsten
ik bemerkte.
De tai chi-groep bestaat uit leden die al lange tijd lid zijn, ieder
jaar aangevuld met een groep nieuwelingen, net als bij Fotoclub
Zwijndrecht. Na één avond was de nieuwe groep al met 70%
uitgedund. Deze mensen hadden kennelijk maar één avondje
nodig om voor zichzelf te bepalen of ze het leuk genoeg vonden
om te blijven. Zo’n eerste avond is dus heel belangrijk voor een
vereniging. Na één jaar waren er van “mijn” lichting nog maar
enkelen over. Heel eerlijk gezegd moest ik me er in de eerste
maanden ook steeds toe zetten om te blijven komen. En het was
moeilijk contact te maken met de bestaande groep. Ik zie dit
helaas ook op Fotoclub Zwijndrecht gebeuren.
Halverwege de avond was er een pauze, zoals ook op onze
fotoclub. Maar in de sportzaal was geen bar in zicht. Er werden
door enkele leden potten thee en een koekje meegenomen.
Gaandeweg kwam je erachter dat het zeer gewaardeerd werd
als jij ook eens voor de thee of een koekje wilde zorgen. Op
Fotoclub Zwijndrecht hebben we een bar en gelukkig onze Nel,
die er voor zorgt dat er koffie en thee is. Wat een luxe! Maar ook
Nel is er wel eens niet en ook op de fotoclub wordt het dan zeer
gewaardeerd als leden dit vacuüm dan opvangen. En dat dit niet
altijd dezelfde mensen zouden moeten zijn, dat spreekt toch
voor zich?
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De tai chi-vereniging draait net als wij op vrijwillige inzet van
leden. Ook zij zijn in het bezit van een eigen gebouw, dat moet
worden schoongemaakt en onderhouden. De tai chi-vereniging
heeft daar wat op gevonden: workshops! Met de toepasselijke
naam “work and fun”.
Gelukkig gaan onze workshops altijd over fotografie! Maar ook
al ben je nog niet lang lid van de fotoclub, is het fijn als je een
keer meehelpt als er wat gedaan moet worden. Behalve dat je de
vereniging een grote dienst bewijst, zorgt het er ook voor dat je
een betere band krijgt met andere leden van de club en dat je je
meer thuis gaat voelen.
Ps Ondanks het feit, dat ik het op de tai chi-vereniging uiteindelijk goed naar mijn zin kreeg, ben ik er na drie jaar mee
gestopt. Die 35 jaar lukt niet altijd!

© JOKE MAARLEVELD
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© COR RITMEESTER

12 |

Being Watched

© PETER VISSER
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285 Fulton St.
© FRANZ HEUSER
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Kabbelen...
TEKST: JURJEN BIESBROEK

Vlak langs ons vakantiehuisje van dit jaar stroomde een klein beekje. Stelde niet veel voor. Er was de hele dag rustgevend geluid op
de achtergrond. Eén grote stap en je was aan de overkant en als je in het midden ging staan, liep het water nog niet eens over je
enkels. Er straalde rust van uit. Alles was onder controle. Geen enkele reden tot panikeren, het leven kabbelde door. Als dat in de
folder had gestaan, was dat een dikke plus geweest en een uitnodiging om daar vooral twee weken te gaan bivakkeren. Heerlijk
ontspannen.
Helaas voor ons kwamen er langdurige regenbuien en vanaf de dag daarop was het beekje plots aan het klateren en klotsen.
Modder kwam omhoog en de kleur veranderde naar groezelig beige. Ineens was alles anders. Nu begreep ik dat er ook forel in kon
leven en dat je verrast kon worden door de kracht van water.
Sinds afgelopen ledenvergadering ben ik lid geworden van het bestuur. Toen ik ja zei, dacht ik ook aan dat kabbelen. De club is
financieel ronduit gezond, veel van onze leden zijn actief met fotograferen en eveneens in al die verschillende werkzaamheden en
commissies van de club. Hoe moeilijk kan het zijn. Wat willen we nog meer. Maar direct daarna voelde ik ook dat je niet in slaap
moet sukkelen. Fotograferen uit hobby bij een heuse fotoclub doe je niet omdat je het wel een aardig tijdverdrijf vindt. Iets dat in de
marge van je leven of op de achtergrond plaats heeft. Nee, de club biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en wil elk individueel lid
uitdagen om te leren en te groeien waar die behoefte maar bestaat.
Neem de avonden waarin foto’s van leden besproken worden. Soms een passionele en animerende avond. Een andere keer simpelweg saai en langdradig. En dat vinden we onvoldoende. We willen niet kabbelen. We gaan als bestuur, gespreksleiders en leden in
de zaal aan de slag met het doel om álle avonden een meerwaarde te geven. Niet af en toe, maar zo veel als mogelijk. De vakantie is
weer voorbij, de ontspanning heeft ons goed gedaan, laat het nu maar rommelen en klotsen tegen de plinten op. Verras, daag uit,
leg de lat nog hoger. Ik ben benieuwd waar wij toe in staat zijn. Krachtig als forellen tegen de stroom op. Kabbelen kan altijd nog.

© AREN VAN DEN DOEL
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© AZA TEEUWEN
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© JAN KOORNEEF

Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia. Het lijkt erop dat ook
moderne steden hun aanzien vergroten door imposante architectuur
zoals de wereldse macht van bisdommen werd afgemeten aan de
grootte van kathedralen.
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Arles 2017
TEKST: ARIE FORTUIN

14 september was het weer zover, fotoclub Zwijndrecht ging
op excursie. Remco had zich weer ingespannen om het gezellig
samenzijn te combineren met een fototentoonstelling en was
met het voorstel gekomen om naar Arles in Frankrijk te gaan.
De reis naar Arles werd door een deel van de groep gemaakt
met de auto en de anderen gingen met het vliegtuig, maar door
de app-groep die Remco had opgezet werden we constant op
de hoogte gehouden over de voortgang.

Deze tentoonstelling is een jaarlijks gebeuren sinds 1970 en er
zijn exposities te bewonderen in de verschillende bijzondere historische locaties die de stad Arles rijk is. Je vindt er 40 exposities
en daarbovenop nog eens heel veel kleinere locaties (denk aan
de etalage van de slager) waar foto’s worden geëxposeerd. Dit
jaar waren er ook retrospectieven van Annie Leibovitch en
Michael Wolff. Grootheden als Martin Parr en Elliot Erwitt
hebben hier aan het begin van hun carrière geëxposeerd.
Het werk van Carlos Ayesta & Guillaume Bression heeft bij de
groep veel indruk gemaakt, Zij reisden vanaf 2011 diverse keren
naar Fukushima direct na de aardbeving en de daaropvolgende
tsunami. Hun werk is een mix van documentair, conceptueel,
portret en zelfs in scène gezette foto’s. En dan de fotoboeken, oh
de fotoboeken. Je vindt er alle boeken die meedingen naar een
prijs. Maar ook een enorme fotoboekenmarkt op het festivalterrein. Eindeloos bladerplezier voor diverse leden van onze club.

© BERT BOUWMEESTER

Tijdens een opname van een tv-show keek ik op een gegeven moment achterom en zag dit
tafereel. Als Chinezen ergens naar toe gaan binnen de stad, gaan ze op de scooter of op de
fiets en ook tijdens het kijken naar deze voorstelling blijven ze er op zitten.

Eigenlijk heeft de app ons gedurende de dagen behoorlijk
beziggehouden met soms wel 40 berichten in een uur. Meestal
waren de berichten niet echt noodzakelijk maar vrolijk was het
wel allemaal. De vliegtuiggroep had wel enig geduld nodig bij
het vertrek. omdat ze de pech hadden dat een vage Afrikaanse
koning (het was niet Sobhuza II uit Swaziland, want die is in 1986
overleden) met zijn gevolg ook naar Marseille wilde en hierdoor
was er een vertraging van ruim een uur. maar de stemming bleef
uitstekend. De autogroep moest tot aan Lyon heel veel slecht
weer trotseren, maar ook zij lieten zich niet uit het veld slaan.

Zoals al genoemd was ook de stad Arles een bezienswaardigheid en er heerst een heel aantrekkelijk klimaat, dus we hebben
ons daar kostelijk vermaakt. Ik begrijp dan ook echt niet dat
Vincent van Gogh juist hier een deel van zijn oor afsneed. In
Arles is een grote diversiteit aan restaurants en daar hebben we
dan ook weer goed gebruik van gemaakt, evenals van de plaatselijke drinkgelegenheden.
Het nadeel van zo’n groot evenement is wel, dat je heel veel
moet lopen om alles te zien, de stappentellers sloegen bij sommigen op tilt. De terugreis op zondag verliep voor de autogroep
weer net als de heenreis met regen vanaf Lyon. De vliegtuiggroep heeft ook nog een fantastische tentoonstelling kunnen
bezoeken van Henri Cartier Bresson in het historische plaatsje
Les-Baux-de-Provence.

Wat betreft de fotografie was er een enorme diversiteit aan werk
te zien van veelal bekende, maar ook onbekende fotografen en
sommigen van de groep waren niet te verzadigen.
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To hang or not to hang
TEKST: COR RITMEESTER

Hangcommissie is eigenlijk best een vreemd woord als je het goed beschouwt.
Als ik met collega’s of vrienden praat over de fotoclub en ik heb het over exposities en de hangcommissie dan levert dit meestal
fronsende en vragende blikken op. De vraag is dan meestal wie er gehangen wordt ……… zeg maar een associatie met het betere
beulswerk.
Als je het woord hangcommissie op internet opzoekt zie je gelukkig altijd dat het een commissie is die zich bezighoudt met het
selecteren en inrichten/hangen van een expositie. Iedere gerespecteerde instelling heeft er een, zo ook onze club. Bestaande uit 6
gemotiveerde leden die tweemaal per maand bijeenkomen voor de selectie van de foto’s en het inrichten van de maandexpositie.
Om tot een goed resultaat te komen wordt er veel tijd ingestoken en veel werk verzet. Zo maken we een jaarprogramma waarbij
leden en gasten worden benaderd met de vraag of ze bereid zijn te exposeren. Vervolgens zorgen we voor opvolging, zodat werk op
tijd binnenkomt; er een stukje tekst door de fotograaf wordt aangeleverd; er een grondige selectie van het werk gedaan wordt en als
grand finale het inlijsten en ophangen van het werk.
Iedere expositie is anders of heeft andere uitdagingen. Wat doe je bijvoorbeeld met foto’s die niet op de bok zijn geweest? Welke
rode draad zien we in het werk? Hoe verdelen we het werk over de beschikbare ruimte? Wat hangen we in de zaal links en rechts van
de kastdeur, enzovoorts. Allemaal keuzes en af en toe ook dilemma’s. Keuzes die we maken, ongeacht welke fotograaf exposeert en
ons ervan bewust zijn dat niet alle keuzes die we maken ieders keuzes zullen zijn.
Het is leuk om te doen, maand na maand blijven we met veel lol en plezier het werk van jullie hangen. Wil je een keer meedoen en
dit werk ervaren, laat het ons even weten ……… je bent van harte welkom.

.

© REMCO SCHADE

22 |

Monastero Di Astino
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Sebastião Salgado#Rudi Kleingeld
TEKST: HANS VAN WEELDEN

Duwtje in de rug
Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan de expositie ‘Genesis’ van Sebastião Salgado in het Nederlands Fotomuseum. Een aantal
collega-hobbyfotografen was mij reeds voorgegaan en van hen kreeg ik laaiend enthousiaste commentaren te horen. Dit is weer
eens ouderwets zwart-wit in klassieke composities. Dat moest ik ook zien. Inderdaad, het is prachtig beeldmateriaal. Beelden van
natuur, dieren en mensen. IJsbergen, gletsjers, walvissen, pinguïns, zeeolifanten en albatrossen. Dertig reizen gemaakt naar 40
landen, zoals onder andere Antarctica, Patagonië, Chili, Falkland eilanden. Citaat van de website van het Nederlands Fotomuseum:
‘Plaatsen waar mensen en dieren nog in evenwicht met elkaar en met de natuur leven. Genesis is een ode aan onze kwetsbare planeet. De fotograaf laat ons beseffen dat we onze planeet moeten beschermen.’
Tijdens het bezoek aan de expositie laveerde ik tussen twee gedachten: 1e mooi fotowerk en 2e de natuur van onze planeet is niet te
redden, daar is de mensheid simpelweg niet toe in staat. Kortom, ik neigde ertoe te gaan somberen. Voldoende reden om aan iets
anders te denken en jawel hoor daar kwam mijn 3e gedachte die voor de nodige ontspanning zorgde: ‘Sommige foto’s van Salgado
lijken toch verdraaid veel op de serie waarmee Rudi Kleingeld BMK-er is geworden, de mooie zwart-wit serie over IJsland.’ Ook dat
zijn prachtige beelden.
Maar het verhaal over de foto’s van Rudi gaat verder. Op de volgende BMK-bijeenkomst liet Rudi de foto’s zien die de bekroonde serie
net niet gehaald hadden. Ook allemaal interessante beelden van berglandschappen op IJsland. Ook de daaropvolgende bijeenkomst
toonde hij nog een soort derde selectie onder het motto ‘Deze foto’s heb ik ook nog en die hebben jullie nog niet gezien.’
Ik meende in mijn hoogmoed, dat ik daar commentaar op moest geven: ‘Rudi, je eerste keuze was de beste. Daarna wordt het meer
van hetzelfde en helaas niet beter. Laat het hierbij.’ Spijt, spijt, spijt. Stom, stom, stom. Ik had Rudi een heel ander advies moeten
geven: ‘Rudi, ga nu naar Antarctica, Patagonië, Chili en de Falkland eilanden enz. Als je na 8 jaar reizen door 40 landen weer terugkomt in Nederland ga je met je USB-stick naar Ruud Visschedijk van het Nederlands Fotomuseum en het vervolg laat zich raden.’

© PETER BAAN
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Gedane zaken....
MEI
24 mei: Openbare presentatie afdelings-mentoraat 2016-2017
onder leiding van Peter van Tuijl in ons clubgebouw. Peter Baan
en Cor Ritmeester hebben hieraan deelgenomen.
28 mei: Eindejaarsexcursie naar het Fotofestival in Naarden
29 mei: Jaaroverzicht, bespreking door Peter Willemse en
Gerard Hol
JUNI - AUGUSTUS
Zomerreces: Diverse ondehoudswerkzaamheden aan tuin en
gebouw, waaronder nieuwe TL-balken in de zaal
MEI: openbare presentatie resultaten afd.mentoraat

JUNI - AUGUSTUS: zomerreces div.werkzaamheden

SEPTEMBER
Expositie: “Series deel 2”
4 september: Opening nieuwe seizoen door Eli Dijkers
13-15 september: Groepsexcursie naar het fotofestival
“Les Rencontres d’ Arles” in Zuid-Frankrijk
25 september: BBBB-avond: beneden Henk Ras “Foto’s beoordelen
in xx seconden”, boven Martin Geuze “Beginselen fotobespreking”
OKTOBER
Expositie: “Imagine a dream” van Marjan Leeuwesteijn
9 oktober: Retrospectief Wilco Maarleveld
30 oktober: BBBB-avond: beneden Joke Maarleveld “Visuele
geletterdheid deel 3 (gestalt en semiotiek)”, boven Fred van
Turenhout “Lightroom”

Exposities van leden buiten de fotoclub:
September tot en met december 2017 “Buitenstebinnen” expo van
Bertien Kraamer in Rood, wit & rosé in Dordrecht
Gedurende het zomerreces: Groepsexpo “Verbinding” in het Albert
Schweitzerziekenhuis locaties Dordrecht en Zwijndrecht.

© ANJA GROOT ZWAAFTINK

“Op de grens van donker naar licht”

SEPTEMBER: opening nieuwe seizoen door Eli Dijkers
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