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Nieuwsbrief september 2013

Door tijdgebrek is het me in afgelopen maanden niet gelukt om een nieuwsbrief in elkaar te draaien. Terwijl het
fotonieuws (in kranten en Internet) over elkaar heen buitelt om voorrang. Een nieuw seizoen … nieuwe kansen. Ik
wil jullie hierin meenemen; al is het alleen maar om inspiratie op te doen. Per slot van rekening wordt dit seizoen een bijzonder jaar en kent het programma vele
wedstrijden. Kijk op:
http://www.fotowerkgroepommoord.nl/programma/
index.html
Hanko
12/9 - Buitenfotografie in centrum Rotterdam
19/9 - Fotowedstrijd “Landschap” (formaat in Portrait/
Verticaal)
26/9 - Presentatie Eigen Werk: “Vijf in Samenhang”
3/10 - Fotowedstrijd “Vrij Onderwerp” (passepartout)
10/10 - Presentatie Bijzondere Fotografie

Jacques Wetzels mei 2013

Tips voor wedstrijd op 19
september

Landschapsfotografie. Het lijkt zo
eenvoudig…, maar er komt bij
landschapsfotografie heel veel
kijken om met de mooie plaatjes
naar huis te gaan.:
12 veelgemaakte fouten in landschapsfotografie: http://

www.digitalefotografietips.nl/
fotosmaken/veelgemaaktefouten-in-landschapsfotografie/

Fotoweek

Lenie Lelie april 2013

Anita van Peski mei 2013

Inspiratie



Wereldhavendagen in Rotterdam van 6 t/m 8
September. Neem een kijkje achter de schermen van een van de grootste havens van de
wereld. Bekijk het programma op: http://

www.wereldhavendagen.nl/programma/


Bezoek de expositie van Pieter Henket in
museum de Fundatie in Zwolle. Pieter Henket is een jonge Nederlandse fotograaf die
in New York beroemd is geworden. Kan nog
tot 17 November in 2013: http://
www.museumdefundatie.nl/260Pieter_Henket.html



Tot en met 27 oktober kun je in het Joods
Historisch Museum in Amsterdam een expositie bezoeken van Philip Mechanicus.
Mechanicus werd vooral bekend door zijn
opvallend sobere, maar indringende, zwartwit portretten van schrijvers, dichters en
kunstenaars, die vanaf de jaren zestig veelvuldig werden gepubliceerd in kranten,
tijdschriften en boeken: http://
www.jhm.nl/actueel/tentoonstellingen/
philip-mechanicus-fotograaf

Van vrijdag 20 t/m zondag 29 september 2013 is het Fotoweek. Tien
dagen lang staat heel Nederland in
het teken van fotografie. Samen
met fotografen (professionals en
amateurs), fotoclubs, musea,
fotowinkels, bibliotheken en boekhandels worden activiteiten in het
hele land georganiseerd. Het
thema van Fotoweek 2013 is ‘Kijk!
Mijn Familie’. Bekijk een overzicht
van alle activiteiten op:
www.defotoweek.nl.

Susan Waltman april 2013

Zakkenrollers!!

Verbaas jezelf en kijk op video hoe
deze goedwillende amateurfotograaf van zijn objectief wordt
beroofd. Gefilmd in Rusland, maar
binnenkort in Nederland??

http://nl.fotovideo.nu/
nieuws/36036/video-objectiefop-slinkse-wijze-van-cameragestolen

