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Wij wensen jullie fijne feestdagen toe en een gezond
en voorspoedig 2021
Hopelijk kunnen we snel terugkeren naar een
normaal sociaal leven en kunnen wij jullie terug
weerzien
op een van onze activiteiten
Namens het bestuur,
Fotogroep Antwerpen vzw
24/12/2021

Warme oproep,
We maken met z’n allen moeilijke tijden door. Door Covid19 wordt heel ons familiair en
sociaal leven door elkaar geschud. Sinds half maart hebben we alle activiteiten van
Fotogroep Antwerpen hierdoor moeten annuleren.
Onze laatste activiteit van oktober hebben we nog op de laatste moment moeten
cancelen. Onze gastspreker uit Nederland mocht niet komen wegens de verstrengde
maatregelen in Nederland, waaronder geen verplaatsingen naar België die niet
essentieel zijn.
Het is al sinds 2006 dat wij maandelijks een vorming organiseren, met regelmatig
bekende en onbekende gastsprekers. Dat is dus al 14 jaar dat er 10 vormingen per jaar
plaatsvinden.
Negen gastsprekers en eenmaal per jaar “Breedbeeld in gesprek” door moderator Jan
Coddé.
Elk jaar trachten wij opnieuw een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden in
allerlei aspecten van de fotografie. Uit de reacties die wij regelmatig opvangen zijn we
daarin tot op heden goed in geslaagd.
De avonden van januari en februari zijn gecanceld. De Coronamaatregelen zijn dan nog
niet versoepeld.
Wij hopen maart terug te kunnen starten. Dit zal de volgende weken duidelijk worden
hopen we. En dan kan de agenda 2021 definitief ingevuld worden.
We houden jullie uiteraard op de hoogte.
Het bestuur Fotogroep Antwerpen

Tentoonstellingspanelen:
Vanaf 1 januari 2021 zullen er geen tentoonstellingspanelen meer te huren zijn.
De vraag was zo miniem op jaarbasis zodat onze kosten hoger waren dan de
huuropbrengsten.
Je kan eventueel nog contact opnemen met Luc Blockx, Arfoc Arendonk,
0474290140, voor verdere info hieromtrent. Zij hebben panelen overgenomen van
FgA.

Clubaankondigingen
Corona heeft zoals je kan zien een heel grote impact op de
tentoonstellingen.
Er zijn er toch nog 3 die momenteel onze aandacht vragen. Zeker de
moeite.

Kon. Focus Spoor Antwerpen
70 jarig bestaan met alternatief fotosalon 2020: Virtuele tentoonstelling
Vanaf 7 dec 2020 online
We laten jullie toch graag kennis maken met onze clubwerking van dit jaar.
We organiseerden een viertal opdrachten, waarvan verschillende leden
deelnamen.
Veel kijkplezier
https://kfsa.be

Eddy Meijs
fotografeerde ruim een jaar lang in de
gevangenis van Merksplas
Een tentoonstelling van 23 dec 2021 tot 12 feb 2021
in het Antwerps Vlinderpaleis (justitiepaleis)
Meer info hier

16 geselecteerde fotografen uit de academies stellen hun
eindwerken tentoon van 23 dec 2021 tot 24 jan 2021
in de Permeke-bibliotheek te Antwerpen.
Meer info op BREEDBEELD

FOTOMUSEUM
Op de website van het fotomuseum www.fotomuseum.be kan je steeds alle
lopende en geplande tentoonstellingen terug vinden.

WEDSTRIJDEN
Vele wedstrijden, reglement en info zijn te vinden op onze website
http://www.fotogroepantwerpen.be/wedstrijden.htm

BREEDBEELD
www.breedbeeld.org
Breedschalige info rond fotografie, film en multimedia

FgA Agenda 2021
Januari
Dinsdag 12

Geannuleerd

Februari
Dinsdag 9
Maart
Dinsdag 9

April
Dinsdag 13

Mei
Dinsdag 11
Juni
Dinsdag 8
September
Dinsdag 14
Oktober
Dinsdag 12
November
Dinsdag 9
December
Dinsdag 14

Geannuleerd

