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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 2020 hebben we alle activiteiten van
Fotogroep Antwerpen hierdoor moeten annuleren.
Onze laatste activiteit van oktober 2020 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” met als 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.
Bekijk ook regelmatig onze website www.fotogroepantwerpen.be ivm last minute
informatie.

Op dinsdag 14 september ek. hebben we onze eerste samenkomst
terug sinds het Covid-19 verhaal ons in de greep had.
Wij zorgen uiteraard dat dit in een veilige omgeving volgens de dan
geldende Coronamaatregelen zal plaatsvinden.
Het laatste overlegcomité heeft vele beperkingen opgeheven. We
kunnen en mogen het terug organiseren zoals voorheen.
Wij voorzien uiteraard nog wel ontsmettingsgel voor zij die er
gebruik van willen maken, veilige tafelopstellingen, de nodige
ventilatie,.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op deze avond verzorgd
door Robert Biesemans.
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.

Fotogroep Antwerpen vzw
Essenweg 26 , 2288 Grobbendonk
NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND MET ALS ONDERWERP

“ Fotografie tussen, op en naast de lijntjes”
Robert Biesemans

Fotografie . . . Doe je netjes wat “ze” je geleerd hebben? Ben je vrolijk en blij met
30 jaar
dezelfde foto’s te maken? Vind je het lastig als iemand je foto niet mooi vindt?
Ben je een rebel en lap je alle regeltjes aan je laars? De afstand tussen creatief en
gek is niet groot.
Het ligt aan techniek, compositie en aan licht maar vooral aan durf en aan jezelf.
We gaan een interactieve avond tegemoet. Vragen zullen komen . . .
Wees aub niet akkoord met alle antwoorden en vorm een eigen mening.

Dinsdag 14 sep 2021 om 20u
´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel
Inkom 3,00€
In samenwerking met

Fotoclub Obscura Z

Clubaankondigingen
Corona heeft zoals je kan zien een heel grote impact op de tentoonstellingen.

Wilco Dragt: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Landschapsfotograaf
CC Jan Van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051RJ Goirle
Donderdag 9 september 2021.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

Zoals in 2020 aangekondigd is het helaas niet meer mogelijk het
Fotografiecafé gratis te organiseren.
De toegangsprijs is vastgesteld op € 5,-- per editie. Wij gaan u zeker niet
teleurstellen, het worden mooie avonden.
Daarnaast zijn er nog wel maatregelen van kracht met betrekking tot het
aantal bezoekers, deze staat nu op 100 plaatsen.
U wordt op de hoogte gehouden als er weer meerdere plaatsen mogelijk zijn.
Kaarten voor de editie van 9 september kunt u online bestellen via:
fotografiecafé 9 september 2021 gastspreker Wilco Dragt
Virtuele tentoonstelling Fotoclub De Waai Mariekerke
Fotoclub De Waai geeft normaal gezien de eerste zondag van februari zijn
digitale shows met taarten, wat nu uiteraard niet mogelijk is. Daarom hebben
we besloten om deze virtuele foto tentoonstelling op te zetten.
U kan deze in 3d beleven via deze link
Voor diegenen die de foto's op een meer traditionele manier willen bekijken,
hebben we ze ook nog eens op onze website gezet: volg hiervoor deze link
Kon. Fotogroep Pallieter
Clubtentoonstelling en projectie en prijsuitreiking Nationaal Salon
Clubtentoonstelling Vleeshuis, Grote Markt 54 te Lier
Clubtentoonstelling: 3-4 en 5 sept 2021 van 10u00 tot 22u00.
Receptie na de prijsuitreiking in Vredeberg
Nationaal Salon Pallieter: 4 sept om 14u00 projectie en prijsuitreiking gevolgd
door receptie
op volgende locatie : Vredeberg, Vredebergstraat 12 te Lier
Op 5 sept nog mogelijkheid van projectie in Vredeberg

Fotoclub Obscura POP-UP tentoonstelling " light & lines Fine Art Architecture
't Zonneputteke - De Ster 1A 2980 Zoersel
10-11-12-17-18- en 19 sept 2021
telkens van 10u00 tot 18u00
gastfotografen:
Olfa Hazami (1976, Tunesië): een eigen kijk op de wereld van architectuur in
zwart-wit.
Met lange sluitertijd zorgt ze voor een extra dynamiek in de foto en zo
omtovert tot een explosief lijnenspel.
Peter Schroyens (1973, Lier): Geïnspireerd door dysoptische toekomstbeelden
uit de Science Fiction wereld tovert hij door intensieve beeldbewerking zijn
fotografie naar een eigen visie.
Fotogroep Antwerpen vzw: Ronald Peeters
Fluistering der muzen
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 12 oktober 2021 om 20u
Kalmthoutse fotokring Jaarlijkse Clubtentoonstelling
Polyvalente zalen Gitok - Volgelzangstraat, 2920 Kalmthout
30-10 - 31/10 - 1/11 - 2/11 - 6/11 en 7/11
Za, ma en di van 14u00 tot 18u00
Zo van 12u00 tot 18u00
Doorlopende projecties
meer info op : www.kalmthoustefotokring.com
Een tentoonstelling volgens de geldende Corona-regels
Fotogroep Antwerpen vzw: Daniëlle Celle
Beeldverhalen
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 9 november 2021 om 20u

Fotogroep Antwerpen vzw: Johan Pape
De ultieme foto
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 14 december 2021 om 20u

Foto-expo Horse Antwerpen:
van 16 maart tot 27 februari 2022
www.mas.be/nl/activiteit/foto-expo-horse
Fotomuseum Antwerpen RE-COLLECT
Het FOMU verzamelt 2010-2020
Vincent Delbrouck, Bieke Depoorter, Boris Mikhailov, Max Pinckers, Annemie
Augustijns, David Claerbout, Jacques de Lalaing, Kimbei Kusakabe, Zanele
Muholi, Dirk Braeckman … Het zijn maar enkele van de fotografen waar het
FOMU de afgelopen tien jaar werk van heeft verworven voor haar collectie.
De tentoonstelling re-collect neemt je mee op een associatieve wandeling
doorheen een decennium aan collectie-aanwinsten. We kiezen voor een nietchronologische opstelling waardoor nieuwe verbanden tussen de werken
ontstaan. Drie focuspunten lopen als rode draden doorheen re-collect: een
focus op Belgische fotografie, op internationaal maatschappelijk relevante
fotografie en een duidelijke samenhang met onze tentoonstellingen.
Tegelijkertijd biedt de expo een blik op verleden, heden en toekomst van de
collectie.
Het FOMU herbergt een internationale, diverse collectie van ruim drie miljoen
objecten. Het geheel is tegelijkertijd historisch en actueel en bestaat uit vier
deelcollecties: beeld, apparatuur, fondsen en boek. Elk jaar breiden we de
collectie uit met nieuwe aankopen en schenkingen.
De tentoonstelling re-collect toont recente aanwinsten uit de deelcollectie
beeld.
07.05.2021-07.11.2021
Curator:Tamara Berghmans
Issei Suda: van 7 mei tot 3 oktober
Re-Collect - Het FOMU verzamelt 2010-2020: van 7 mei tot 7 november

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

Agenda 2021
Januari
Dinsdag 12

Geannuleerd

Februari
Dinsdag 9

Geannuleerd

Maart
Dinsdag 9

Geannuleerd

April
Dinsdag 13

Geannuleerd

Mei
Dinsdag 11

Geannuleerd

Juni
Dinsdag 8

Geannuleerd

September
Dinsdag 14

Robert Biesemans: Fotografie tussen, op en naast de lijntjes

Oktober
Dinsdag 12

Ronald Peeters: Fluistering der muzen

November
Dinsdag 9

Daniëlle Celie: Beeldverhalen

December
Dinsdag 14

Johan Pape: De ultieme foto

