fotoNIEUWS
juni2018

Beste Leden,
En dan zijn we nu al weer bijna aan het eind van het seizoen beland met de nieuwsbrief van
juni. Ga er even voor zitten…..

Als eerste het verslag van de fotobespreking van april met het thema
Annie Lavrijssen)

Rotterdam (door

1e plaats: Anna van der
Linden

Wat een mooi totaal plaatje
van de oude haven in
Rotterdam. Prachtige lucht,
er is veel te zien van de
belangrijke plekken en de
foto is toch rustig.

2e plaats: Trudy Roovers
De spiegeling van de kubuswoningen
in de tegengestelde vorm van het
raam geven een mooi effect.
De grijze omlijsting komt mooi uit
tegenover de gele woningen.

3e plaats: Lia Janssen
Mooie doorkijk waardoor de
verschillende architectuur goed
tot zijn recht komt. Lia had de
spiegeling als doel.

Als jaaropdracht hadden we het thema seriefotografie Ook hiervan is inmiddels het
eindresultaat beoordeeld en besproken. Het verslag hiervan is wederom verzorgd door Annie
Lavrijssen :
1e plaats: Trudy Roovers

Titel: Oude Handen
Doel: Handen die getekend zijn door een heel leven achter zich te hebben.

2e plaats: Maria van Dijk.

Titel: lentedromen
Doel: De foto’s zijn allemaal in de vroege ochtend of juist in de avond gemaakt, in mooi
zacht licht en met een hoog diafragma , waardoor de foto’s een beetje dromerig
overkomen.

3e plaats: Etty van der Sanden.

Titel: "Wijnfeesten".
Doel: Het doel was om op een ludieke manier met behulp van modelspoorfiguurtjes een
table top serie in elkaar te zetten.
De rode draad in de serie is de rode tafelbekleding, wijnfles en glazen (die ik ook steeds in
dezelfde hoeken heb weggezet).

Woensdag 30 mei: fotobespreking van de themafoto’s Botanische
Zondag 3 juni: fototocht naar MAS Antwerpen Bie Eng organiseert
de laatste fototocht van dit seizoen, met als doel architectuur en
straatfotografie . Het eenvoudigst is om met de trein te komen i.v.m. de
vele wegwerkzaamheden in Antwerpen.
We verzamelen om 10:00u in het ROYAL CAFE , in het Centraal station van
Antwerpen. Daar beginnen we met een kopje koffie. Het Royal Café
bevindt zich op de tussenverdieping , met een mooie muur , prachtige klok
en plafond. Op zich al mooie dingen om te fotograferen.

tuinen

Na het fotograferen in het C.S. kan men met buslijn 17 naar het MAS gaan. Een biljet kost 3,—
euro ( gepast te betalen bij de chauffeur). Opstapplaats: F .Rooseveltplaats , uitstappen
Schoonbekeplein.
Bie Engs voorstel is samen een lunch (al dan niet zelf meegebracht) te nuttigen omstreeks
13:00u in het Museumcafé aan de voet van het MAS. In het MAS loopt op het ogenblik een
speciale expositie over pre-Columbiaanse-Amerikaanse kunst. Hier zal men extra voor moeten
betalen. Gebruik van de wandelgangboulevard t/m de 10e etage is gratis. De entree kosten
voor het museum (afhankelijk van leeftijd) varieert van €8,- tot €10,- euro.
Na het MAS kunnen we in nog naar het Felix pakhuis gaan, een zeker niet te vergeten het
voetgangerstunneltje; verder flaneren rondom en op het eilandje of nog verder naar het
havenhuis gaan. Men is vrij naar eigen inzichten en uithoudingsvermogen deze excursie te
beëindigen wanneer men dat wil.
Deadline inzending themafoto en vrij werk is 15 juni!!!
Zaterdag 9 juni: BBQ bij Leen en Margot Kalkman. Een supergezellige en buitengewoon goed
verzorgde afsluiting van het fotoseizoen. Leen heeft inmiddels iedereen per mail al een
uitnodiging voor deze avond verstuurd.
Woensdag 13 juni:

Algemene ledenvergadering.

Tevens ook bespreking van de enquête en het resultaat van de
Rode Draad. Vanavond wordt ook de vakantieopdracht bekend
gemaakt. Verder kun je vanavond je (ingelijst) werk inleveren voor de
expositie in het Kraaiennest (max. 2 per persoon).
Woensdag 27 juni: fotobespreking van de themafoto’s MAS Antwerpen. Laatste kans
voor het inleveren van (ingelijst) werk voor de expositie (zie hierboven).

Een ingezonden stuk, door Richard van Cann:

400 jaar Turfvaart
Een aantal leden van de fotoclub heeft zich opgegeven om foto’s te maken ten behoeve van
de tentoonstelling 400jaar turfvaart. De tentoonstelling wordt op 1 september in het
Princenhaags Museum geopend. Onderdeel van de tentoonstelling is een foto expositie van
onze fotoclub.
Als aanloop naar de tentoonstelling zijn er door het IVN en Breda BiBu een aantal
wandeltochten georganiseerd om het gebied te verkennen. Er zijn ook een aantal activiteiten
gepland:
Op zondag 5 augustus vind de laatste algemene wandeling plaats “Turf in de Vloeiweide” in
het kader van Breda BiBu. Vertrek 14.00 uur vanaf het gele bruggetje nabij de

Raamschoorseweg 75 (duur ca. 2 uur). Kijk voor meer informatie of andere wandelingen op
IVN-MarkenDonge.nl/wandelingen.

Op 1 september opent de tentoonstelling in het Princenhaags Museum. Hier wordt een film
getoond die dit jaar is gemaakt door John van Riet. Er worden voorwerpen getoond uit het
turftijdperk. Naast oude foto’s uit die tijd hangen er ook foto’s uit deze tijd, gemaakt door
onze fotoclub.
De tentoonstelling loopt tot eind december.
Op zondag 2 september is er de landschapswandeling gepland (ca. 25km) van “Bron tot
Monding”. De tocht start bij het Princenhaags Museum, met een bus wordt je naar ’t
Pannehuske” in Achtmaal vervoert waar de wandeling start. Onder leiding van IVN
natuurgidsen wordt vanaf dat punt teruggelopen naar de monding van de Turfvaart in Breda.
Halverwege ontvangt Brabants Landschap de ‘turfvaarters’ in de Zwarte schuur op de
Pannenhoef.
Je kunt hier je zelf meegebrachte lunchpakket nuttigen.
Er kunnen in totaal ca. 50 wandelaars mee, iedereen is welkom. Deelname aan de wandeling
kost € 8,00 (om de kosten voor de bus te dekken). Over te maken aan IVN Mark & Donge
NL84TRIO0390302082 O.v.v.: Bron naar Monding. Inschrijven kan tot uiterlijk 28 mei 2018.
Fietsgilde De Baronie organiseert op 10 september een fietstocht langs de Turfvaart van ca.
30km onder begeleiding van een gids. De fietstocht vertrekt vanuit het museum en afhankelijk
van het aantal aanmelding kan met elk uur starten van 10.00 uur tot 14.00 uur (5 tochten,
max. 75 deelnemers). Deelname aan de fietstocht kost € 3,- p.p.
Een drietal lezingen, mbt de Turfvaart, vinden plaats in de Johannes Kerk in Princenhage:
27 september, Karel Leenders over landgoederen langs de Turfvaart
25 oktober, Brabantse Delta over de waterhuishouding in het gebied
29 november Thijs Caspers, over planten uit het gebied.
Nog een paar opmerkingen:
De data voor de wandel- en fietstocht liggen vast. De overige data zijn een planning.
Loop je wel eens door dit gebied en maak je foto’s stuur ze dan naar mij (RichardvC).
Groei & Bloei heeft een wandeltocht georganiseerd van ca. 6km, de Koepelroute. De
wandelroute heet “In de voetsporen van Vincent van Gogh”. Het maakt gebruik van uitgezette
paden door het Brabants Landschap. Ik heb een papieren afdruk van de route gekregen.

Vergeet niet, voor eind mei, je aan te melden voor de wandeling “Van Bron tot Monding”
Degenen die zich hebben opgegegen om de Turfvaart in beeld te gaan brengen, hebben
inmiddels al een uitgebreide mail van Richard v.Cann ontvangen met nadere informatie over
de te fotogreferen gebieden. Heb je vragen, neem dan contact op met Richard.

Mededelingen vanuit de fotoclubcommissie:
•

De Plukkerij waar we vorig jaar een fototocht hebben gehad, bestaat dit jaar 10 jaar.

•

Op zondag 19 augustus is er een open dag met meerdere activiteiten. Noteer dit alvast
in je agenda. Het definitieve programma is nog niet gereed maar verschijnt tegen die
tijd op hun website en facebook pagina. http://www.deplukkerij.nl/
EXPOSITIE NIEUWS:
1 september opent de tentoonstelling over 400 jaar Turfvaart met onze foto-expositie
over dit gebied als onderdeel. De leden die voor deze expositie fotograferen hebben
hier apart een bericht over ontvangen. Richard van Cann coördineert deze expositie.
De expositie in het Kraaienest start op 5 september, toevallig ook de dag dat ons nieuwe
fotoseizoen begint en Breda Photo geopend wordt. Is dat even een begin van ons 8ste
seizoen!! In het Kraaienest komen foto's te hangen van verschillende maten en dit mag
in verschillende lijsten zijn. We exposeren door alle open ruimtes van het gebouw heen
en de plaatsen waar het werkt komt te hangen is ook heel divers. Graag 2 foto's per
persoon inleveren in een lijst (compleet werk) en de inleverdata zijn: woensdagavond
13 juni (tijdens de ALV) en woensdagavond 27 juni (laatste kans!), dus graag
meebrengen naar de Vlieren. Alles is dan op tijd klaar voordat de zomer begint.
Tijdens het KAM weekend willen we de seriefoto's gaan exposeren. Dit werk zal voor
de meeste leden al kant en klaar zijn. Graag horen we van jullie of je met je serie wilt
exposeren en of je voor je werk een fotolijst hebt of niet. Het werk zou 20 x 30 moeten
zijn en het liefst 3 foto's per serie. Dit brengt eenheid in de expositie. De inleverdatum
voor dit fotowerk is woensdag 5 september, de eerste keer dat we na de zomer weer
bij elkaar komen! Als je mee wilt doen, stuur dan even een mailtje aan Els met aantal
en of je werk 'ophang' klaar is.

•

Onze eerste fototocht zal 'Evenementenfotografie' zijn op 15 en 16 september.
We verdelen onze leden over kleinere groepjes, verspreid over dit weekend. Hiervoor
zal t.z.t. een afspreken.nl gemaakt worden, maar zet de datum maar alvast in je agenda!
Op het ogenblik wordt er met de KAM overlegd hoe dit precies te regelen. Wordt
vervolgd.....

•

Op 20 april hadden we de lezing van Anita Bosker over straatfotografie. Wil je meer
over haar lezen, kijk dan op haar site http://www.anita-bosker.nl/Home of lees haar
blog op http://www.anita-bosker.nl/Blog

Nieuwtjes en wetenswaardigheden:
• Els (facebook): Eens heel iets anders: een filosofische tekst over fotografie ja - fotografie
nee, tip 37 van Kronkeling http://www.kronkeling.com/2018/05/tip-37-fotografeer-somseven-niet/
• Els (facebook): ILoveBreda organiseert geregeld bijzondere PhotoWalk op locaties die
niet zomaar te betreden zijn. 26 mei hebben ze in Breda weer een bijzondere PhotoWalk.
Vorig jaar heb ik hier aan meegedaan en deze locatie is echt te gek om te fotograferen, dus
zeer aanbevolen. Snel opgeven is nodig want vol=vol. https://ilovebreda.nl/stolwerk/

• Fotofair

zaterdag 26 mei – zondag 27 mei. Hét foto-event; locatie Beekse Bergen.

https://fotofair.nl/ Tijdens de Fotofair zullen er diverse masterclasses, workshops en
lezingen plaatsvinden die allemaal gericht zijn op foto- en videografie. Als je wilt kunt je op
de Fotofair de hele dag fotograferen bij de vele demonstraties en fotomomenten. Het is
dus aan te raden om je camera bij de hand te houden!

En dan zijn we weer aan het einde van deze nieuwsbrief gekomen. Voor mij een definitief
einde. Na lang wikken en wegen heb ik besloten fotoclub
G&B met ingang van het nieuwe seizoen te gaan verlaten en
verder te gaan bij fotoclub DINASA in mijn woonplaats
Wagenberg. Ik wil jullie allemaal vooral hartelijk bedanken
voor alle gezelligheid, de mooie en leerzame clubavonden,
de leuke fototochten met de gezellige bakjes koffie en de
vele prachtige foto’s die de afgelopen 7 jaren de revu zijn
gepasseerd. Ik heb enorm veel geleerd van jullie allemaal!!

Bedankt!

Graag tot woensdag 30 mei!
Etty van der Sanden

