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Beste collega fotografen, 
 
 
Fotogroep Antwerpen heeft nog steeds als doel 
om het brede spectrum van” beeldmaken” te 
delen met allen die interesse hebben in 
fotografie in al zijn vormen. 
Dit door maandelijks, op de 2de dinsdag van de 
maand, een avond te plannen. 
 
Een avond inrichten kost geld zoals jullie zeker 
weten ( huren zaal, kosten spreker,..) 
Als organisatie ontvangen wij geen enkele vorm 
van subsidie, niet van de provincie, niet van het 
Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Regering 
waar onze dossiers telkens een negatief advies 
kregen. 
Onze enige bron van inkomsten zijn de lidgelden 
en de toegangsprijs van die avonden. 
houden. Je hebt de eindejaarzending ontvangen  
met info en vraag voor aansluiting en/of 
verlenging van je lidmaatschap. 
 
Daarom een warme oproep om “reclame” te 
maken voor die avonden onder uw leden of aan 
iedereen die geïnteresseerd is in fotografie. 
Onze deuren staan open voor elke 
geïnteresseerde.  
 
Wij staan steeds open voor suggesties qua 
sprekers of onderwerpen. 
Je kan ze steeds mailen naar 
sec@fotogroepantwerpen.be 
 
Namens het bestuur een fantastisch fotografisch 
en in goede gezondheid jaar 2023 
 
 
Bestuur Fotogroep Antwerpen 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Nodigt u uit voor de vormingsavond met als onderwerp. 

 

“tussen straatfotografie en abstract” 

                    Marc Pennartz 

 

                Dinsdag 10 januari 2023 om 20u  
    ´t Zonneputteke,  De Ster, 2980 Zoersel 

Inkom 3,00€ 

In samenwerking met Fotoclub Obscura en 

 
 
 
 
 
 

Marc Pennartz is fotograaf, reseacher en schrijver, wonend in Mortsel. 

Zijn fotografisch werk balanceert tussen straatfotografie en abstract. Hij besteedt veel 

aandacht aan kleuren, vormen, weerspiegelingen en texturen. Ook speelt 

hij met scherpte, onscherpte en meervoudige belichting. Dit geeft zijn foto’s 

een zowel esthetische als inhoudelijke gelaagdheid. 

In zijn presentatie focus hij op het ontdekken van ongewone invalshoeken en creatieve 

manieren om straatfoto’s vorm te geven. Alles draait bij hem om “zien”, expressie en het 

ongewone in het gewone. 

Interviews met Marc Pennartz verschenen in onder meer Street Photography Magazine, The 

Pictorial List en Gazet van Antwerpen. In 2022 verscheen van hem het fotoboek Green, dat 

met zijn experimentele natuurbeelden sterk afwijkt van zijn gebruikelijk werk. Marc 

Pennartz heeft een veelbezochte blog over straatfotografie (straatfotograaf.be) en geeft 

geregeld workshops in Antwerpen.  



 
 
 

Clubaankondigingen 
 
 
Fotoclub Obscura Zoersel fotosalon 2023 
CC 't Zonneputteke - Zonneputteke 1A 2980 Zoersel 
openingsreceptie: vrijdag 20 jan 20u00 
zaterdag 21 jan van 10u00 tot 22u00 
zondag 22 jan van 10u00 tot 19u00 
Gastfotograaf Joëlle Dewinter. 
Inkom gratis. Lift beschikbaar. Ruime parking. 

 
Fauna Flora Fotoclub Schoten  
Natuur-fototentoonstelling met digireeksen 
Kasteel Schoten Kasteeldreef 61 2900 Schoten 
zaterdag 28 jan 2023 van 12u30 tot 17u30 
projecties om 13u30 - 15u00 - 16u30 
zondag 29 jan 2023 van 10u00 tot 18u00 
projecties om 11u00 - 13u30 - 15u00 - 15u45 - 17u00 
 

Fotokring ISO2400 Mol fotosalon 2023 
Zaal 't Getouw -Molenhoekstraat 2, 2400 Mol 
zaterdag 28 jan van 13u00 tot 21u00 
zondag 29 jan van 10u00 tot 18u00 
fototentoonstelling in de expozaal 
klank- en beeldreeksen op groot scherm in de podiumzaal 
 
Fotokring Merksplas vzw jaarlijkse tentoonstelling 
GC De Marckt - Markt 1 2330 Merksplas 
openingsreceptie: vrijdag 17 feb 20u00 

zaterdag 18 feb van 14u00 tot 22u00 
zondag 19 feb van 10u00 tot 18u00 
Na twee on-line edities, eindelijk weer een ECHTE tentoonstelling, 
met ECHTE foto's aan de muur. 
We kijken al uit naar een gezellige babbel met onze bezoekers bij 
een frisse pint of een ander drankje naar keuze. 
Gratis inkom. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Fotokring Kiliaan Salon 2023 
Bibliotheek Duffel - Beethovenzaal 
Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, 2570 Duffel 
opening: vrijdag 24 feb 20u00 
zaterdag 25 feb van 14u00 tot 19u00 
zondag 26 feb van 10u00 tot 17u00 
Inkom gratis 
Wees welkom 
 
Koninklijke Fotoclub Folerma 71, 51ste fototentoonstelling 
Gemeentestraat 24, 2560 Nijlen 

zaterdag 18 mrt van 14u00 tot 22u00 
opening met projectie om 15u00 
zondag 19 mrt van 10u00 tot 22u00 
Bijkomende projecties om 11u00, 15u00, 17u00, 19u00 
zat en zondag om 20u00 avondvullende digi projecties 
kom tegen 19u00, dan mis je geen enkele projectie. 
 
Ikonen “ fototentoonstelling ” 
Anton Corbijn 
17 december 2022 - 16 april 2023 
Handelsbeurs Antwerpen 
Inkom : 10,00€ - 12,00€ 
Extra info: https://www.antoncorbijnexpo.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eén van onze vorige sprekers van vorige jaren. 
Een tentoonstelling op één van zijn locaties. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

OPUS ONE '22 
9 DECEMBER 2022 - 22 JANUARI 2023 
OPENINGSUREN: maandag 10:00–19:00 dinsdag 10:00–19:00 woensdag 10:00–19:00 
donderdag 10:00–21:00 vrijdag 10:00–19:00 zaterdag 10:00–19:00 zondag Gesloten 
Bibliotheek De Krook 
Miriam Makebaplein 1 
9000 Gent 
TOEGANGSPRIJS: gratis ___ 
tessa@breedbeeld.org 
meer info op https://breedbeeld.org/agenda/opus-one-22 

 
FOMU 
 
16/09/2022 – 29-01-2023 
Recaptioning Congo toont een kroniek van de lange en 
turbulente geschiedenis van fotografie in het koloniale Congo. Die 
omvat bijna honderd jaar, vanaf de formele oprichting van de 
kolonie in 1885 tot de onafhankelijkheid in 1960. 
 

16/09/2022 – 16/01/2023 
Aglaia Konrad (Salzburg; woont in Brussel) is een kunstenaar 
met een fascinatie voor architectuur. Op uitnodiging van het 
FOMU ontwikkelt zij een ruimtelijke installatie voor de bovenste 
verdieping van het museum, getiteld Umbau. 
Sinds de jaren 90 reist Konrad de wereld rond om bijzondere 
architectuur en stedelijke ontwikkeling te fotograferen. 
 
Meer info op www.fomu.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Agenda 2023 
Januari   

  

Dinsdag 10 
 

Marc Pennartz: Tussen straatfotografie en 
abstract. Regelgeving wet op de privacy,.. 

  

Februari   

  
Dinsdag 14 

 
Yoran Maddens: Dronefotografie  

  

Maart  
  

Dinsdag 14 
 

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek 

  

April  
  

Dinsdag 11 
 

Herman Desmet: Interieur- en 
vastgoedfotografie 

  

  

Mei  
  

Dinsdag 09 Diana Bokje: Fotocoach, van maken tot raken 
  

Juni  
  

Dinsdag 13 
 

Jan Dirk van de Burg: Fotografeert, filmt en 
maakt fotocomedy 

 
 

September  
  

Dinsdag 12 
 

Piet Van den Eynde:       onder voorbehoud 

  

Oktober  
  

Dinsdag 10 
 

Indra Laenens: Fotografie terug in de tijd 

  

November  

  

Dinsdag 14 
 

??? 

  

December  

  

Dinsdag 13 Tom Meerman: Foto’s bespreken en analyseren 
onder voorbehoud  

 
 


