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NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND met als ONDERWERP

Fotografisch werk vertrokken
vanuit hedendaagse dans
met gastspreker :

Olympe Tits

Mijn beelden zijn concepten. Ik creëer beelden die de kijker een gevoel van
vervreemding geven. Met mijn achtergrond als danseres observeer ik hoe de abstractie
van een beweging een verhaal kan vertellen. Choreograferend creëer ik een beeld in
mijn hoofd die ik later fotograferend vast leg. Stilstaande choreografieën. Stilstaand in
een wereld vol kleuren. Een eigen wereld met niet bezochte gebaren. Een plek waar je
kennis maakt met personages. Personages zonder zichtbare identiteit. Niemand weet
waarom het personage zich daar bevindt. Of toch? Soms is ze alleen en stelt ze zich
fragiel op. Soms is ze met twee. Soms is het absurd. Er overheerst een gevoel van
eenzaamheid.
Zich verstoppen, maar daardoor meer opvallen. Vluchten van je eigen identiteit, maar
niet weten waarvoor je vlucht. Een pose aannemen. Wachten, tot alles weer voorbij is.
Vluchten naar achtergronden waar we niet denken bij te passen, om onszelf te
herontdekken.

DINSDAG 9 APR 2019 OM 20.00 UUR

´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel
Inkom 3,00€

BELANGRIJK - GEZOCHT - BELANGRIJK
Fotogroep Antwerpen vzw is ondertussen aan de 14de jaargang begonnen.
Wij, als leden van het bestuur, kijken naar de toekomst van FgA die we
willen bestendigen.
Om die reden zijn we op zoek naar enkele collega’s die onze gelederen
willen vervoegen in het bestuur.
Wij denken dan aan iemand die de doelstellingen van FgA mee wil
uitstralen door mee te denken aan de programmatie van de maandelijkse
vormingsavonden.
Een vormingsavond vraagt ook uiteraard een inspanning om alles klaar te
zetten en Ook wordt er normaliter jaarlijks een publieksgerichte
manifestatie op touw gezet.
Nieuwe ideeën zijn steeds welkom. De praktische organisatie is ook een
taak van het bestuur.
Als je interesse mocht hebben dan kan je steeds iemand van het bestuur
contacteren voor verdere informatie.
We zijn er van overtuigd om collega’s te vinden die wensen mee te werken
aan de toekomst en de bestendigheid van Fotogroep Antwerpen zodat wij
allen die geïnteresseerd zijn in het medium fotografie maandelijks een
boeiende avond kunnen brengen.

Het bestuur FgA

Het bestuur van Fotogroep Antwerpen is uitgebreid met Joop Tates.
Joop is organisator van het Fotografiecafé te Goirle welke 4 maal per jaar
doorgaat, bijgevolg heeft hij wel veel ervaring in het organiseren van zulke
avonden.
Zijn en onze visies zitten perfect op één lijn. Succes verzekerd dus.
Namens FgA van harte welkom Joop.

BELANGRIJKE INFO VOOR VZW
Laatstleden (08/02/2019) hebben de voorzitters van de clubs volgende mail
ontvangen van BREEDBEELD:
Op 1 mei 2019 gaat normaliter de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen
van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor vzw’s. Vzw’s worden vanaf dat moment
namelijk beschouwd als echte ondernemingen. Hier komen enkele wijzigingen
uit voort die ook voor uw foto/filmclub als vzw belangrijk kunnen zijn. Geen
nood echter, voor bestaande vzw’s geldt een overgangsregeling tot 1 januari
2020 en bij uitbreiding 1 januari 2024. Maar het is misschien wel nuttig om u te
informeren omtrent deze wijzigingen, mocht u dit uit eigen beweging nog niet
gedaan hebben uiteraard.
Los van de bovenstaande wetswijziging, staat er nog een andere, nieuwe
verplichting naar vzw’s toe op poten. Vóór 31 maart 2019 zijn vzw’s namelijk
verplicht om hun bestuurders te registreren in een online register, het zogeheten
UBO-register. De overheid heeft deze verplichting doorgevoerd om
witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan. Beide praktijken
waarvan we nu niet direct uitgaan dat u daarbij betrokken bent maar jammer
genoeg geldt de verplichting voor elke vzw.
BREEDBEELD wil u daar uiteraard bij helpen en heeft een korte enquête
opgesteld om te zien waar uw noden liggen. Zou u als voorzitter van een club
met vzw-vorm deze willen invullen aub? Zo kan BREEDBEELD
tegemoetkomen aan uw behoeftes en verwachtingen!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwr3Spe2jNxyi6f5SgrxNl2kdGiM
Ar2zFeJ4QPm5eYcY_7sw/viewform?usp=sf_link
Mail dd 15/02/2019
Vzw-wetgeving (mei 2019):
De plenaire stemming van de nieuwe vennootschap- en vzw-wet staat nog steeds
niet op het programma. Gezien de huidige regering van lopende zaken, gaan er
stemmen op dat de kans bestaat dat het nieuwe wetboek er (nog) niet komt deze
legislatuur. We volgen dit verder op en zodra het parlement de wet (toch)
goedkeurt, brengen we je uiteraard op de hoogte!
- UBO-register:
Misschien heb je het al gehoord maar de deadline voor het invullen van het
UBO-register is verschoven van 31 maart 2019 naar 30 september 2019. Dit
bouwt wat meer ademruimte in om te voldoen aan deze vereiste. Voor
BREEDBEELD vzw hebben we alles reeds in orde gebracht ondertussen, het
invullen van het register bleek verrassend vlot te werken mits een goede
handleiding (die we uiteraard gaan voorzien).

Clubaankondigingen

Galerij "DOKA" THROUGH THE PINHOLE
Galerij "DOKA", Lange Koepoortstraat 17, 2000 Antwerpen
Van 20 feb 2019 tot en met 28 april 2019 (World Pinhole Day)
openingsuren zie website van de galerij: www.doka-antwerpen.be
13 "pinhole" fotografen uit België, Nederland en China
Vrienden van de Fotografie Fototentoonstelling 2019
De Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde
Vrijdag 29 maart van 20-22 uur
Zaterdag 30 maart van 12-20 uur
Zondag 31 maart van 10-18 uur
vrije inkom
Vorselaarse Fotovrienden Vorselaar Nationaal Salon
Zaal Den Engel, Kerkstraat 17, Vorselaar
Zat 30 mrt 2019 prijsuitreiking om 15u00
projecties om 18u00 en 20u00
Zon 31 mrt 2019
projecties om 11u00, 13u00, 15u00, 17u00 en 19u00
BVNF NATUUR Tentoonstelling en audio visuele reeksen
CC Brasschaat, Azalealaan 5, 2930 Brasschaat
Zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019
Van 10 tot 18u
Projecties om 11u – 14u – 16u
Gratis inkom
www.bvnf.org
FIDIFOK Expositie Roger Oeyen (fotografie) en Louis Mertens (literair werk)
Miloheem Milostraat 13 2400 Mol
Zondag 31 maart 2019 van 13 tot 18 uur
Inleider : Rik Van Braband
Vocaal werk : Reinhilde Mertens
Iedereen welkom - toegang gratis

Fotovrienden Rijkevorsel Fototentoonstelling FVR 2019
PZ Sint-Jozef - Pastoor Lambrechtsstraat 1, 2310 Rijkevorsel
Zaterdag 6 april 2019 van 14u – 22u Doorlopende projectie
Zondag 7 april 2019 van 10u – 17u Doorlopende projectie
Gratis toegang , kinderspeelhoek aanwezig

Digitale Fotografiegroep Turnhout vzw
Sint Victor (ingang A), Kasteelplein 20, 2300 Turnhout
Openingsreceptie vrijdag 5 april om 20u
Open Zaterdag 6 april van 10u tot 21u
Zondag 7 april va 9u tot 18u
Fotogroep Antwerpen vzw: Olympe Tits: Fotografisch werk
vertrokken vanuit de balletwereld
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 9 april 2019 om 20u
De danservaring van Olympe helpt haar om een andere visie op
het gebied van fotografie te krijgen.
https://www.olympephotography.com
Fogika 2 jaarlijks Foto salon 13 &14 april 2019
St Antonius zaal , Ter Voort 133 F , Voortkapel te Westerlo
Zaterdag open vanaf 14.00 uur , om 19.30 uur officiële opening met receptie en
Projectie om 20.30 u
Zondag open vanaf 10.00 u , om 11.00 uur en 16.30 uur projectie
(doorlopende projectie in de loop van de dag )
Gratis parking en gratis inkom
Koninklijk Fotoclub Pallieter Lier 53ste Fotosalon
Vleeshuis, Grote Markt, 2500 Lier
Opening met receptie vrijd 26 apr 2019 om 20u00
Zat 27 apr 2019 van 10u00 tot 20u00
Zon 28 apr 2019 van 10u00 tot 18u00
Koninklijke foto- en digiclub Doka Mol 70ste foto- en digisalon
CC ’t Getouw – Molenhoekstraat, 2 – 2400 Mol
Opening: zaterdag 27 april 2019 om 19u30
Open: zaterdag 27 april 2019 vanaf 13u00
Open: zondag 28 april 2019 van 10u00 tot 19u00
Projecties: zondag om 11u00; 14u00, 15u00; 16u00; 17u00 & 18u00
Abstrakt2570 Erfgoeddag 2019
Beethovenzaal Bibliotheek , OLVlaan1 te 2570 Duffel
Zondag 28 april 2019 10h tot 18h
In samenwerking met gemeente Duffel
Bijkomende informatie “Hoe maakt u het?” met wetplate.be vzw en Abstrakt 2570
Meer info op http://abstrakt2570.be/erfgoeddag.html
Fotogroep Antwerpen vzw: Piet van de Eynde
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 14 mei 2019 om 20u
Een technische avond rond beeldbewerking
https://www.morethanwords.be

Ronald Peeters: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Jan Van Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 16 mei 2019.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
Fotogroep Antwerpen vzw: Sarah Carlier
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 11juni 2019 om 20u
Eigen fotografisch werk
www.sarahcarlier.nl/
Fotogroep Antwerpen vzw: Eddy Verloes
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 10 september 2019 om 20u
Eigen fotografisch werk
www.verloes.com
Wigo Worsseming: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Jan Van Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 12 september 2019.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
https://worsseling.nl
Fotogroep Antwerpen vzw: Martin Steenhaut
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 8 oktober 2019 om 20u
Natuurfotografie
Gepassioneerd en met gevoel de kwetsbare schoonheid van onze natuur vastleggen.
Dat doet deze natuurfotograaf uit Schoten al meer dan 15 jaar.
www.landschapvzw.be/fotografen/martin-steenhaut
Fotogroep Antwerpen vzw: Henk van Rensbergen
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 12 november 2019 om 20u
Urbanfotografie
www.henkvanrensbergen.com
Jeroen Toirkens: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Jan Van Besouwhuis, Thomas Driessenstraat 1, 5051 Goirle
Donderdag 14 november 2019.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.jeroentoirkens.com

Fotogroep Antwerpen vzw:
Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 10 december 2019 om 20u
Wie en wat wordt nog bepaald

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 2019
Januari
Dinsdag 8

Indra Laenes: eigen fotografisch werk

Februari
Dinsdag 12

Christel Wellens: smartphonefotografie

Maart
Dinsdag 12

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek

April

Dinsdag 9

Olympe Tits: een verhaal vertellen met de abstractie van
bewegingen

Mei
Dinsdag 14

Piet van de Eynde : Technische avond beeldbewerkingsprogramma

Juni
Dinsdag 11

Sarah Carlier: eigen fotografisch werk

September
Dinsdag 10

Eddy Verloes: eigen fotografisch werk

Oktober
Dinsdag 8

Maartin Steenhaut: natuurfotografie

November
Dinsdag 12

Henk van Rensbergen: urban

December
Dinsdag 10

Nog niet definitief bepaald

