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NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND met als ONDERWERP

Fotografie vanuit de lucht
met als gastspreker

JPC Van Heijst

Christiaan is beroepshalve kapitein van een boeing 747-8 en -400 vrachtvliegtuig.
Fotografisch spreekt Christiaan het vastleggen van de schoonheid van natuurlijk
licht in al zijn vormen aan.
Door zijn werk kan hij unieke beelden, luchtvaartfotografie, wolkenmassa’s en
landschappen vanuit de lucht vastleggen van over gans de planeet.
Beelden die hij met ons die avond zal delen.

DINSDAG 13 MAART 2018 OM 20.00 UUR
´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel
iedereen welkom, 3,00€ inkom

Met Steun van de Vlaamse Overheid

CONTEST 2018
Fotogroep Antwerpen vzw wil aan elke niet-professionele fotograaf de kans geven
om deel te nemen aan deze Contest.
De Contest is geen wedstrijd in de strikte zin van het woord.
Iedereen kan digitale beelden bezorgen.
Er is geen opgelegd onderwerp. Wel moeten de beelden voldoen aan de
hedendaagse normen.
De bedoeling van deze Contest is gelijkgezinden in het medium fotografie,
ongeacht leeftijd, etnische achtergrond,… bijeen te brengen.
Uit de ingezonden beelden zal een commissie van 3 onafhankelijken een selectie
maken van 40 beelden.
Deze zullen door ons geprint en tentoongesteld worden in het Kasteel Renesse te
Malle op 10 en 11 november .
Elke deelnemer mag vanaf heden tot eind juni 3 digitale beelden bezorgen.
Wel dienen er enkele regels gevolgd te worden:
- Geen inschrijvingskosten
- Maximaal 3 digitale beelden kunnen ingezonden worden.
- Je mag ze afzonderlijk mailen of gezamenlijk doch voor de einddatum.
- Uiterste inzenddatum: 30 juni 2018
- Beeldkwaliteit: 300 dpi, formaat 40x60cm
- Formaat: JPG
- Naamgeving: naam_voornaam_postcode_titel van het beeld.jpg
Enige verduidelijking: naam: uw familienaam
voornaam: uw voornaam
postcode: van uw woonplaats
titel van het beeld: de titel die u aan de foto geeft
Al die items worden gescheiden door een underscore!
Benamingen die niet voldoen aan bovenvermelde kunnen we spijtig genoeg
niet aanvaarden.
- Mailen naar: wedstrijd@fotogroepantwerpen.be
In de mail hadden we wel je gegevens nodig zoals naam, voornaam, adres,
en uiteraard de titel van het beeld.
Dit is essentieel. Zo kunnen we je contacteren voor het toonmoment.
Mochten de beelden te groot zijn om ze via mail te versturen, dan kan je ze
steeds via WeTransfer bezorgen aan wedstrijd@fotogroepantwerpen.be
Vergeet dan zeker ook niet naam, voornaam, adres, en uiteraard de titels
van de beelden te vermelden!.
- De inrichters hebben het recht om de aanvaarde en bekroonde werken te
gebruiken voor FgA vzw doeleinden.
- Leden Raad van Bestuur FgA en selectiecommissie zijn uitgesloten van
deelname.
- Door zijn deelname verklaart de inzender zich akkoord met deze regels
- Alle gevallen, niet voorzien in deze regels, behoren tot de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur FgA vzw

Enkele bedenkingen rond CONTEST 2018
Wie heeft er geen digitale beelden binnen zijn bereik, en nog mooie ook.
Er is geen onderwerp vastgelegd, geen kosten verbonden aan de deelname.
Dit zijn belangrijke elementen om collegae fotografen te laten deelnemen.
Ook kan je deze Contest 2018 aangrijpen om dit kenbaar te maken buiten jullie
club, ik denk dan bijvoorbeeld aan andere verenigingen in je buurt.
Een mogelijkheid om anderen te laten kennismaken met het medium fotografie en
misschien lid te worden bij je club.
Een opportuniteit die je zeker niet links mag laten liggen.
Hebben die mensen vragen rond bijv. de technische aspecten, dan zijn jullie er om
ze te helpen en ineens te laten kennismaken met je club.
Club in de kijker, nieuwe leden, “jongeren”, subsidie aspect door “samenwerking”
met andere organisatie. Allemaal zaken die mooi zijn meegenomen.
Dus ik zou zeggen motiveer iedereen in de club om deel te nemen, motiveer ook
anderen om langs deze weg het medium fotografie te promoten.
Succes.

Clubaankondigingen
Paul Baelemans & Stefaan Willaert
TRUE FICTION - fototentoonstelling
Galerij DOKA, Lange Koepoortstraat 17, 2000 Antwerpen
van 7 feb 2018 tot en met 6 mei 2018
WO - DO -ZO van 11u00 tot 19u00
VR - ZA van 11u00 tot 20u00
alle info over de galerij DOKA - www.doka-antwerpen.be
Arnoud Mooij Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Portret, fashion en designfotografie
Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 8 maart 2018 Inloop-ontvangst 19u30 in het foyer
Start Fotografiecafé in Theaterzaal om 20u00
Rond 21u00 een pauze vervolg tot 22u00
Na afloop na praten in het foyer, gastspreker is daar ook aanwezig
www.niggi.nl
Vrienden van de Fotografie
Een eigenzinnige kijk op Antwerpen (10 jarig jubileum )
De Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde
vrijdag 9 mrt 2018 nocturne om 20u00
Zat 10 mrt 2018 van 12u00 tot 20u00
Apero time tussen 17u00 en 18u00
Zon 11 mei 2018 van 10u00 tot 18u00
doorlopende diareportage
een foto interpretatie van het "Dwaailicht" van Willem Elschot
Folerma71 Nijlen Fotosalon 2018
Gildenzaal , Gemeentestraat 24 , 2560 Nijlen
Opening met receptie op vrijdag 9 maart 2018 om 20u
Zaterdag 10 maart 2018 van 14u tot 22u
Projecties om: 15 – 17 – 19u
Zondag 11 maart 2018 van 10u tot 22u
Projecties om: 11 – 15 – 17 – 19u
Zaterdag en zondag om 20 u avondvullend programma
Digireeksen

Arfoc Arendonk Jaarlijks digi- en fotosalon 2018
Feestzaal De Garve, Park Deroissart, 2370 Arendonk
Zaterdag 10 maart 2018 om 19u30
projectie om 20u30
Zondag 11 maart 2018 van 10u tot 19u
Projectie 11-14-16 en 18 u
Maandag 12 maart 2018 van 9u tot 13u
Arendonkse Fotoclub Arfoc blockxl@gmail.com
Fotogroep Antwerpen vzw: JPC Van Heijst: luchtvaartfotografie
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 13 maart om 20u
Uniek beelden vanuit de lucht, vanuit een vliegtuig.
FC Optiek Jubileum Expositie 40 jaar bestaan
Cultureel Centrum De Wildakker, Van Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle
Vrij 16 mrt 2018 opening om 20u00 tot 22u00
Zat 17 mrt 2018 van 11u00 tot 17u00
Zon 18 mrt 2018 van 11u00 tot 17u00
Opening door Burgemeester van Goirle, de heer Mark van Stappershoef
49ste Fotosalon / digirama’s Fotovrienden Broechem vzw
Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14, 2520 Broechem
Opening zaterdag 24 maart om 20u
Zondag 25 maart van 10 tot 18u
foto-kunst-duffel Zwart wit fototentoonstelling
BIB O L Vrouwlaan 1 te 2570 Duffel
Zaterdag 24 & zondag 25 maart 2018
Zaterdag 13u tot 21u
Zondag 10u tot 18u
Fotokring Beerse Jaarlijks fotosalon
GC ’t Heilaar Heilaarstraat 35 2340 Beerse
Zaterdag 24 maart 2018 van 14 tot 20 uur
Doorlopende projecties
Zondag 25 maart 2018 van 10 tot 19 uur
Doorlopende projecties
gastfotograaf : Stef Van Haute & Bob Ceusters
Fotogroep Antwerpen vzw: Karin Borghouts
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 10 april om 20u
Fotografie is voor Karin Borghouts niet zomaar het weergeven van een realiteit, de
omgeving waarin ze getoond worden en het proces dat daarmee gepaard gaat.
Een boeiende zoektocht, bijv. de relatie tussen de foto en haar omgeving.

Digitale Fotografiegroep Turnhout vzw (DFT vzw) Fotosalon 2018
Sint-Victor, Kasteelplein 20 2300 Turnhout Ingang A
Openingsreceptie op 6 april om 20u
Zaterdag 7april 10u tot 21u
Zondag 8 april 9u tot 18u
Jaarlijkse foto expositie met vrije werken van de leden, alsook de jeugdleden.

Koninklijk Fotoclub Pallieter Lier 52ste Fotosalon
Vleeshuis, Grote Markt, 2500 Lier
Opening met receptie vrijdag 27 april 2018 om 20u00
Zat en zondag 28 en 29 april van 10u00 tot 18u00
Zat en zondag 5 en 6 mei van 10u00 tot 18u00
Koninklijke fotoclub Doka Mol 69ste foto- en digisalon
CC ’t Getouw – Molenhoekstraat, 2 – 2400 Mol
Opening zaterdag 5 mei om 19.30 uur
Open zaterdag 5 mei vanaf 10.00 uur
projectie om 20.00 uur
Open zondag 6 mei om 10.00 uur
Projectie om 11.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00 & 19.00 uur
Fotogroep Antwerpen vzw: Robert Biesemans: Lightroom
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 8 mei om 20u
Een praktisch gerichte avond over omzetting naar zwart/wit dmv Lightroom.

Mischa de Muynck Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Van HeelHollandFotografeert
Jan Van Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 31 mei 2018 Inloop-ontvangst 19u30 in het foyer
Start Fotografiecafé in Theaterzaal om 20u00
Rond 21u00 een pauze vervolg tot 22u00
Na afloop na praten in het foyer, gastspreker is daar ook aanwezig
www.mischademuynck.nl
Fotogroep Antwerpen vzw: Frank Hoogeboom
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 12 juni om 20u
Een Nederlandse fotograaf met een voorkeur voor landschap, architectuur en
infrastructurele objecten. Dmv. zijn fotografie gaat Frank dieper in op deze
onderwerpen. Fotografie is een middel dat hij gebruikt om zijn visie met de
anderen te delen.
Fotogroep Antwerpen vzw: Karoly Effenberger

Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 11 september om 20u
Als freelance fotograaf werkt hij oa. voor De Morgen en heeft talrijke projecten
van zeer uiteenlopende onderwerpen gerealiseerd. Een verassende kennismaking.

Edith Hoffman Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Fotografie als kunst
Jan Van Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 13 september 2018 Inloop-ontvangst 19u30 in het foyer
Start Fotografiecafé in Theaterzaal om 20u00
Rond 21u00 een pauze vervolg tot 22u00
Na afloop na praten in het foyer, gastspreker is daar ook aanwezig
www.edithhoffmann.nl/photography
Fotogroep Antwerpen vzw: Erik De Jonge: Natuurfotografie
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 9 oktober om 20u
Boswachter bij het Brabants landschap en teven natuurfotograaf. De ideale
elementen om ons kennis te laten maken met prachtige en unieke natuurbeelden.
Fotogroep Antwerpen vzw: Harry Klerks: Onderwaterfotografie
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 13 november om 20u
Harry behoort tot de wereldtop in de onderwaterfotografie. Niet alleen zijn
prachtige onderwaterparels krijgen we te zien maar ook de daarbij horende
verhalen en ook de tips&trics. Leerrijk.
Willem Wernsen Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Straatfotografie
Jan Van Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 15 november 2018 Inloop-ontvangst 19u30 in het foyer
Start Fotografiecafé in Theaterzaal om 20u00
Rond 21u00 een pauze vervolg tot 22u00
Na afloop na praten in het foyer, gastspreker is daar ook aanwezig
www.mwillemwernsen.nl
Fotogroep Antwerpen vzw: Frank Doorhof:Modelfotografie
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 13 november om 20u
Een zeer gekend Nederlands fotograaf, gespecialiseerd in model/fashion fotografie.
Een wereld waarin Frank ons zal meenemen en zal laten kennismaken met zijn
diverse benaderingen om het in beeld te brengen en accenten te leggen.
Meer dan een aanrader.

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

Te koop
Even een opfrissing.
Regelmatig wordt door clubs ter aankondiging van hun toonmoment de flyer
doorgemaild om op de website en in de nieuwsbrief te zetten.
Op de website van FgA staat onder documenten “Clubactiviteit”. Gelieve enkel
dit te gebruiken om uw toonmoment kenbaar te maken.
Enkel activiteiten die ons via deze weg bereiken zullen gepubliceerd worden op
de website en in de nieuwsbrief.

Dank voor uw begrip.

FgA Agenda 2018
Januari
Dinsdag 9

Peter Nackaerts: Werken met licht: high key : low key

Februari
Dinsdag 13

Jan Coddé: Standpunten

Maart
Dinsdag 13

JPC Van Heijst: fotografie vanuit het luchtruim

April
Dinsdag 10

Karin Borghouts: haar visie op fotografsche beelden

Mei
Dinsdag 8

Robert Biesemans: Lightroom: zwart/wit omzetting

Juni
Dinsdag 12

Frank Hoogeboom: architectuur- / infrastructuurfotografie

September
Dinsdag 11

Karoly Effenberger: Fotografische visie op wat er rondom ons zich
afspeelt

Oktober
Dinsdag 9

Erik De Jonge: landschaps- / natuurfotografie

November
Dinsdag 13

Harry Klerks: onderwaterfotografie

December
Dinsdag 12

Frank Doorhof: modelfotografie + technische aspecten daaraan
gekoppeld

