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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.
Wij hebben voor de nabije toekomst kosten nog moeite gespaard om jullie voor de
komende vormingen op een veilige manier, conform met de Covid19 maatregel, te
kunnen ontvangen.
De Gemeente Zoersel en Fotoclub Obscura steunen ons daar volledig in.
We huren de complete zaal voor deze vormingen zodat we 80 mensen op voldoende
afstand van elkaar kunnen plaatsen.
Maar ook hebben wij als bestuur jullie nodig. Met slechts 10 inschrijvingen zoals voor
de vorming van 13 oktober (die reeds is geannuleerd is) komen wij er niet.
Dat is voor een gastspreker niet fijn om langs te komen met een heel beperkt aantal
aanwezigen.
Maar ook voor ons is dat financieel niet haalbaar.
Zo komt uiteraard heel het bestaan van onze organisatie in het gedrang.
Op dit moment zijn we nog aan het onderhandelen met nieuwe gastsprekers om de
Nederlandse gastsprekers voor dit jaar nog te vervangen.
Zo doen we hier terug een warme oproep naar jullie toe, om opnieuw in te schrijven
voor de volgende vormingen. Eerstdaags zal er een nieuwe affiche voor de volgende
vorming worden verspreid. Daarbij zal ook een nieuw inschrijvingsformulier beschikbaar
zijn op de website en naar jullie worden toegezonden. Daarin wat kleine aanpassingen
zoals:
- een mogelijkheid om persoonlijk op de hoogte worden gebracht van volgende
vormingsactiviteiten, rekening houdend met de privacy wetgeving
- een automatische bevestiging per mail, zodat je weet dat je bent ingeschreven.
Dus hier nogmaals een oproep, schrijf tijdig in, het aantal is gelimiteerd tot 80
aanwezigen.
Het bestuur Fotogroep Antwerpen

Project 2021: TAKE IT
Telkens als we een foto nemen leggen we iets dat net gebeurd is vast voor
de toekomst, 1 beeld.
Je kan ook verhalend fotograferen. Enkele beelden samen vormen een
verhaal, of duidelijk voor de toeschouwer of het verhaal overlaten aan de
toeschouwer zijn/haar interpretatie.
Dit is waar het project TAKE IT om gaat.
Het onderwerp is de "mens in zijn omgeving" (stad, dorp, straat, natuur,...).
De mens als centraal element in onze snel veranderde maatschappij.
Dit project is bedoelt om vanuit een andere gedachte te gaan fotograferen:
verhalende fotografie. Verhalende fotografie in de breedste zin van het
woord. Foto’s moeten niet alleen registrerend zijn, maar een verhaal
vertellen en een bepaalde sfeer voelbaar maken. Fantasie of realistisch.
Om dit te bereiken dient de deelnemer bijvoorbeeld een stappenplan te
doorlopen:
Stap 1 in dit proces is het bedenken van een geschikt onderwerp/thema.
Stap 2 is bedenken hoe dit verhaal uitgebeeld kan worden. Maak desnoods
ruwe schetsen van de foto’s die gemaakt moeten worden.
Stap 3 is het fotograferen
Stap 4 is de manier van presenteren van de beelden
Stap 5 is het laten evalueren van je serie op de 2 voorziene dagen van
trajectbegeleiding (april en juni 2021)
Deze vorm van fotografie is bij weinige fotografen gekend. Het is een totaal
andere manier om zo maar eventjes een beeld te "schieten".
De fotograaf wordt verplicht, om tot een goede, aansprekende reeks van
beelden, de hierboven aangehaalde stappen te volgen.
Op de avonden van januari en februari en waarschijnlijk april zullen er
gastsprekers zijn die ervaring hebben in fotografisch beeldende verhalen.
Zij zullen aan de hand van voorbeelden dit nader toelichten.
Het maken van een fotoreeks (maximum 5 beelden) met een verhaal is een
wezenlijk onderdeel van het medium fotografie. Het wordt echter bij een
kleine groep echt gebruikt. Als fotograaf moet je even buiten je
comfortzone stappen en gebruik maken van een stappenplan. Door dit
begeleidingstraject aan te bieden willen we aan de deelnemers de
mogelijkheid bieden om ook dit aspect te leren appreciëren en te leren
gebruiken.

Voor de deelnemers is er in april een namiddag voorzien waar je geprinte
werken besproken worden door een deskundige. Je kan dan eventueel
aanpassingen doen, bijsturen,…. Een 2de trajectbegeleidingsmoment is
voorzien in juni. Nadere info qua locatie en data worden nog medegedeeld.
De geprinte, ophangklare werken van de deelnemers worden begin
september verwacht waarna een curator een keuze zal maken welke
werken zullen tentoongesteld worden.
De planning momenteel is een eerste toonmoment in de Waranda in
Turnhout in oktober, een 2de toonmoment in november in Tilburg, telkens
gedurende een drietal weken.
Deze locaties zijn momenteel onder voorbehoud gelet op de evolutie in de
cultuursector. Ook hier zal exactere info medegedeeld worden in een later
stadium.
Dit project is enkel toegankelijk voor niet-professionele fotografen.

17 oktober 2020
De verstrenging van de Coronamaatregelen van vrijdag ll.
is niet niks.
Wat betreft de cultuursector (waar wij onder vallen) is er
nog geen duidelijkheid gegeven. In de week van 19 oktober
zou de regering de protocollen uitwerken hieromtrent en
duidelijke richtlijnen hierover bekend maken.
Momenteel circuleren er geruchten dat we volgens
sommigen 40, volgens anderen dan weer 50 mensen
zouden mogen toelaten op de vormingsavond.
Dus nog grote vraagtekens momenteel.
We houden jullie op de hoogte zodra we definitief iets
weten omtrent de richtlijnen die voor ons van toepassing
zullen zijn om de avond te kunnen laten doorgaan in een
Corona-veilige omgeving.
Graag vragen we jullie om nog steeds online in te schrijven
voor de volgende vorming. Moest het aantal aanwezigen
worden beperkt tot bv 40 personen.
Dan zijn het alleen de eerste 40 die zijn ingeschreven, die
toegelaten zijn op de volgende lezing.
Bij eventuele annulatie van de manifestatie, worden
uiteraard de reeds betaalde inschrijvingen gewoon terug
gestort.

Fotogroep Antwerpen vzw
Essenweg 26 , 2288 Grobbendonk
NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND met als ONDERWERP

“ Into the unknown “
Wouter De Mol

Wouter De Mol, 28 jaar. Avonturier. Van dat laatste kan hij zichzelf
meestal toch overtuigen. Hij gaat bewust op zoek naar nieuwe
ervaringen, het onbekende, dingen die hem wat schrik aanjagen.
Die ‘drang’ komt tot uiting in zijn 2 passies: Fotografie & Parkour.
Beide laten hem toe om zijn grenzen te verleggen, het één al iets
rechtstreekser dan het ander

Dinsdag 10 nov 2020 om 20u
´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel
Verplicht online aan te melden vòòr 31okt, zie
website FgA Of via

link

Inkom 3,00€ storten op rek BE02 9733 6021 9840
BIC:ARSP BE22 met vermelding : 10/11/2020 – UW NAAM

In samenwerking met Fotoclub Obscura en

Clubaankondigingen

Fotogroep 't Slot Wortel Fotoexpositie
Jeugdhuis 't Slot, Dorp, Wortel
Za 24 okt 2020
Zo 25 okt 2020
Openingsuren worden later nog vermeld
Fotogroep Antwerpen vzw: Wouter Demol
Into the unknow
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 10 november 2020 om 20u
Kalmthoutse Fotokring Virtuele tentoonstelling "Borders" Kalmthout
WEGENS CORONA GEEN TENTOONSTELLING
Wel een uitgebreide virtuele tentoonstelling
met als thema "Borders"
van 31/10/2020 tot 31/12/2020
op de website van de club
www.kalmthoutsefotokring.com
Visueel Lichtaart
Fotosalon 2020
Ligahof, Schoostraat 36, 2460 Lichtaart
Geen opening met receptie
Zat 31 okt 2020 van 10u30 tot 20u00
Zon 1 nov 2020 van 10u30 tot 20u00
De tentoonstelling is corona-veilig met een doorloopsysteem opgebouwd
en er zal helaas geen cafetatia zijn.
Geelse Fotogroep 71 Foto & Digisalon
Cc De Werft, Geel
Wegens Corona dit jaar geen Foto- en Digisalon. We hopen u volgend
jaar, ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan, weer te mogen ontvangen
https://www.geelsefotogroep71.be
DiFoDess Fotoclub Lezing Macro fotografie door Myriam Vos
Woonhuis De Hei, Lokaal De Swing,Kruisberg 16, 2480 Dessel
Dond 12 nov 2020
om 19u30 tot 22u00
OPGELET NIEUWE DATUM VANWEGE CORONA
Gratis voor Breedbeeld en FgA leden, Niet leden 4,00€
Geannuleerd door coronavirus, nieuwe datum in 2021

Chris Bode: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Documentair fotograaf
CC Jan Van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051RJ Goirle
Donderdag 19 november 2020.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
Geannuleerd wegens het Coronavirus
Kon. Fotogroep SPECTRUM
Virtuele tentoonstelling met nieuw werk van de leden
Website : www.foto-spectrum.weebly.com
Vanaf 20 nov 2020 tot en met 20 dec 2020 op onze website
om de virtuele tentoonstelling te bezoeken
Dus . . . geen weerzien dit jaar in het kasteel Bouckenborgh
http://www.foto-spectrum.weebly.com Vanaf 20 nov zal je alle info vinden
op onze website : www.foto-spectrum.weebly.com, We wensen jullie alvast
heel veel kijkgenot
Fotocollectief viZie - thema DUISTER
Galerij domein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 232, Deurne
Open op zaterdag en zondag 28 en 29 nov. en 5 en 6 dec 2020
telkens van 12u00 tot 17u00
foto.vizie@gmail.com
Flits 80 Tielen 40ste Fotosalon
Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef 34, 2460 Tielen
Zat 5 dec 2020
Zon 6 dec 2020
Vanwege het coronavirus dit jaar geannuleerd
Fotogroep Antwerpen vzw: ??
De details voor deze avond zijn nog lopende.
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 8 december 2020 om 20u

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 2020
Januari
Dinsdag 14

Wigo Worsseling: Urban exploring

Februari
Dinsdag 11

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek

Maart
Dinsdag 10

Martijn van Oers: Verhalende Fotografie / Story Telling

April
Dinsdag 14

Johan Pape: Jazzfotografie, Reisverslag Camino loop
GEANNULEERD

Mei
Dinsdag 12

Arnoud Mooij: EchtMooij fotografie
GEANNULEERD

Juni
Dinsdag 9

Mischa de Muynck: Heel Holland fotografeert
GEANNULEERD

September
Dinsdag 8

Willem Wernsen: Straatfotografie in serie
GEANNULEERD

Oktober
Dinsdag 13

Johan Pape: Op zoek naar de ultieme foto
GEANNULEERD

November
Dinsdag 10

Wouter Demol: Into the unknow

December
Dinsdag 8

Nog onder constructie

