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Dat 2021 een memorabel jaar was hoeven we niet meer te
vertellen. Covid heeft alles in de war gestuurd. Ook onze sector.
Men zegt dat aan het einde van elke tunnel er licht is. Dus 2022
zal ons dat licht brengen.
We willen tenslotte toch schilderen met dat licht.
Fotogroep Antwerpen wil met de maandelijkse bijeenkomsten
doorgaan, zolang de overheid ons dat toelaat.
De laatste richtlijnen van het Overlegcomité, dd 26/11/2021
geven ons de mogelijkheid om de avond in december te
organiseren.
Het is een publiek zittend evenement binnen.
Wij zorgen dat de regels gerespecteerd worden in verband met:
CST, ventilatie, voldoende ruimte, mondmasker, zittend, CO2
meting.
Wij weten dat jullie de zaal van het Zonneputteke in Zoersel
kennen en weten dat het een veilige omgeving is. COVID SAFETY
FIRST.
Wij als fotogroep willen , zoals de voorbije jaren, jullie kennis
laten maken met fotografen, hun specialiteit, hun visie,…. Kortom
jullie de kans geven om ook eens andere inzichten in het brede
scala van beeldvorming te ervaren.
Zolang de overheid het toelaat blijven we organiseren.
Het lidmaatschap en de kleine inkomprijs zijn voor ons van
levensbelang om te kunnen blijven doorgaan. Vanuit geen enkele
overheid krijgen we financiële steun.
Kortom we moeten zelfbedruipend zijn.
Door jullie steun en uw leden in kennis te stellen van de
activiteiten kunnen we de ingeslagen weg verder bewandelen en
een breed publiek van fotografen bereiken en deze laten
kennismaken met de diversiteit van sprekers en vormen van
fotografie.

Info vanuit BREEDBEELD dd 29/11/2021
1) Coronamaatregelen vanaf 27/11 - verwarring troef!
2) Groepsaankoop CO2-meter nog tot 31/12
3) Verenigingsloket

1) Coronamaatregelen vanaf 27/11 - verwarring troef!
Op 26 november kwam het overlegcomité terug samen om verstrengde maatregelen te
bespreken die geconcretiseerd werden in het KB van 27 november. Een zoveelste
verstrenging zal je denken maar wel eentje met verdergaande gevolgen dan de vorige
verstrengingen. Er was nog even verwarring vanuit de Vlaamse overheid waardoor
samenkomsten van verenigingen nog mogelijk leken, de communicatie op de website van
de overheid is ondertussen aangepast en men roept op "om – in het licht van de ernstige
epidemiologische toestand in Vlaanderen – de georganiseerde activiteiten binnen
(workshops, repetities, bestuursactiviteiten, ...) stil te leggen tot 19 december”. Daar waar
er tot 27 november nog dergelijke activiteiten mogelijk waren, worden deze vanaf heden
dus stilgelegd. Het gaat dan over "bijeenkomsten BINNEN waarbij een organisator
voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de
toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die
duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”. Er blijft een achterpoortje wanneer
men de activiteit thuis organiseert of in een klein toeristisch logie voor max. 15 personen
maar dit valt uiteraard niet aan te raden... Private BUITEN-activiteiten zijn nog wel
toegelaten.
De verwijzing naar het grote publiek hierboven verwijst uiteraard naar de evenementen,
culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen die nog mogen
georganiseerd worden, BINNEN en enkel voor een zittend publiek van max. 50 personen,
medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Evenementen BUITEN mogen worden
georganiseerd voor een zittend of staand publiek van max. 100 personen, medewerkers en
organisatoren niet meegeteld. De organisator neemt de passende maatregelen zodat de
regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud
van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.
Jammer genoeg dus een verstrenging van de maatregelen die volgens onze
belangenbehartiger De Federatie zo'n 25.000 verenigingen treft. En verwarring alom met
de regels die niet echt consequent zijn. Een bijdrage hiervan op het VRT-nieuws vind je hier
terug: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/28/onduidelijkheid-over-decoronamaatregelen-bij-25-000-vereniginge/

2) Groepsaankoop CO2-meter nog tot 31/12
Via deze weg geven we graag nog mee dat de groepsaankoop van CO2-meters via Scwitch
nog verlengd is tot 31 december 2021. Er zijn toestellen beschikbaar van 130, 165 en
315,20 EUR (incl. btw). Meer info kan je bekomen door te mailen naar
wouter@breedbeeld.org!

3) Verenigingsloket
Het departement Cultuur, Jeugd en Media wil via een digitaal Verenigingsloket
verenigingen helpen om administratieve overlast te beperken, versnippering van
informatie tegen te gaan, aanvragen te vereenvoudigen, e.d.m. Het departement heeft
daarvoor een participatieplatform opgesteld om het verenigingsleven hierbij actief te
betrekken. Heb je interesse om hiervoor input te leveren, klik op deze link!

Beste groeten,
Het BREEDBEELD-team

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

Op zoek naar de ultieme foto
Johan Pape

Ik probeer in mijn fotografie verschillende passies te combineren. Naast fanatiek
fotograaf ben ik een groot muziek liefhebber en werk ik nu als concertfotograaf en
recensent voor het jazzblog “Draai om je oren”. Gepassioneerde foto’s maken van
mensen met een passie voor muziek is hierin de uitdaging.
Daarnaast combineer ik mijn liefde voor wandelen en mensen met straatfotografie.
Om mijn straatportretten naar een hoger niveau te tillen ging ik vanaf januari 2020
dagelijks de straat op voor mijn project 100 dagen, 100 vragen. Elke dag 1
voorbijganger aanspreken voor het maken van een aantal portretjes en het
beantwoorden van 1 vraag.
Verwacht geen gefixeerde ideeën, maar eerder vragen als: hoe kan het beter ? Mijn
ultieme foto is nog niet gemaakt. Fotografie is voor mij een zoektocht naar het
ideale licht, de perfecte compositie en de juiste timing.

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

Fotoclub Obscura

Clubaankondigingen

Koninklijke fotoclub Focus Spoor Een ONLINE evenement van onze fotoclub
Via : www.kfsa.be "Opdrachten 2021"
Vanaf 22 okt 2021 via onze website www.kfsa.be "Opdrachten 2021"
We organiseerden weer een viertal opdrachten tijdens dit coronajaar en
lieten deze telkens beoordelen door een lid van een andere fotoclub.
Op 23 en 24 april 2022 zal er terug een fysiek fotosalon plaatsvinden.
Dit zal doorgaan in de zaal "De Zandfluiter" te Wechelderzande
www.kfsa.be
Fotokring Beerse Jaarlijks fotosalon
GC 't Heilaar, Heilaarstraat 35, 2340 Beerse
Zat 6 nov 2021 van 14u00 tot 20u00
projecties doorlopend
Fotocollectief viZie
Expo - DUISTER
Galerij domein Rivierenhof - Turnhoutsebaan 232 - Deurne
za 27 en zo 28 nov 2021
za 4 en zo 5 dec 2021
telkens van 13u00 tot 17u00
Parkeren kan in de omgeving: Hoofdvunderlei (Districthuis Deurne),
Turnhoutsebaan en Ruggenveldlaan

Flits 80 Tielen 40 ste Fotosalon
Ontmoetingscentrum Teilen, Kasteeldreef 34, 2460 Tielen
Zat 11 dec 2021 vanaf 19u00
projectie om 20u30
Zon 12 dec 2021 vanaf 10u00
projecties om 11u00, 14u00, 16u00 en 18u00
Gratis toegang
Fotogroep Antwerpen vzw: Johan Pape
De ultieme foto
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 14 december 2021 om 20u

Fauna Flora Fotoclub Schoten
Natuur-fototentoonstelling met digireeksen
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
Zat 29 jan 2022
Zon 30 jan 2022
DOOR CORONA GEANNULEERD

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

MARTIN Parr - Parrathon
Brussel: van 17 september tot 18 december
www.hangar.art/martin-parr

Musée de la photographie Charleroi
Vincent Jendly: Lux in Tenebris: van 25 september tot 16 januari 2022
Bernard Plossu - onbeduidend België: van 25 september tot 16 januari 2022
André Kertész - wandelen in het beeld: van 25 september tot 16 januari 2022
www.museephoto.be/indexnl.html

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

Agenda 2021-2022
2022
Januari
Dinsdag 11

Marc T’Syen: MOMENTS, het verhaal van een terugkeer

Februari
Dinsdag 8

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek

Maart
Dinsdag 8

Ans Brys: Documentaire fotografie

April
Dinsdag 12

Wouter de Mol: Avonturier – Parkour- en
reis/landschapsfotografie

Mei
Dinsdag 10

Arnoud Mooij: Echt Mooij fotografie

Juni
Dinsdag 14

????

2021
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

