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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 
 
 
 
Bestuur Fotogroep Antwerpen 
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Nodigt u uit voor de vormingsavond met als 
onderwerp. 

 

“Breedbeeld in gesprek” 

met moderator 

                     Jan Coddé 

 

                               Dinsdag 14 mrt 2023 om 20u  
                 ´t Zonneputteke,  De Ster, 2980 Zoersel 

Inkom gratis, graag online inschrijven 

via website Breedbeeld op deze link 

In samenwerking met Fotoclub Obscura en  

 
 
 

Anne Scheers begon in 2016 met fotografie. Een initiatief dat gestart was 

met het idee om betere foto’s te maken tijdens vakanties, is ondertussen 

uitgegroeid tot een ware passie. Ze houdt van verhalende fotografie, 
reisfotografie, maar ook van minimalisme, 

lichtinval en architectuur. Een vleugje humor in haar beelden is altijd 
meegenomen. 

 
Gill Bruggeman heeft al meer dan tien jaar een ervaring als interieur- en 

grafisch ontwerper. Daarna besloot hij om zijn buikgevoel te volgen en zijn 
carrière te verleggen naar fotografie. 

 
Derde spreker to be announced, info volgt later  

https://breedbeeld.org/agenda/breedbeeld-in-gesprek-zoersel
https://www.instagram.com/anne.scheers/
https://iserieflaureanne.myportfolio.com/stories?fbclid=PAAaZQUcoKCBF793kEQi9o7rWPcZ2N8Q0OuQzbHwQmj727XqrQyFFyApegIHg


 
 
 
 

Clubaankondigingen 
 
 
 
 
“ The inner black ” Jef Paepen 
3 maart tot en met 19 maart 2023  
The Gallery, Molenstraat 7, 3600 Genk 
Open vrij/zat/zon van 14 tot 18u 

Vernissage vrijdag 3 maart om 20u 
==> extra info <=== 

 
 
Fotowedstrijd 01 maart - 31 augustus 2023 

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Kalmthoutse 
fotokring en het 50 jaar voorzitterschap van Swa Van Oevelen en 
het 50 jarig bestaan van Foto Joosen uit Kalmthout hebben de 

fotokring en foto Joosen de handen in elkaar geslagen om een 
fotowedstrijd “50 jaar fotografie in Kalmthout” te organiseren die 
toegankelijk is voor iedereen. 
==> extra info <=== 
 

 

http://www.jefpaepen.be/
https://kalmthoutsefotokring.com/


Fotografiecafe Goirle 
Donderdag 09 maart om 20u 
Marc T'Syen 
Cultureel Centrum Jan van Besouw 
Thomas van Diessenstraat 1, 5051RJ Goirle 
zaal geopend vanaf 19:45 u 
gelieve hier online te reserveren 
==> extra info <=== 
 
Arfoc vzw Foto en Digiclub Arendonk 
Jaarlijks Foto- digisalon 
Zaal De Garve 

Park Deroissart 9, 2370 Arendonk 
zaterdag 12 mrt van 14u00 tot 22u00 
projectie om 16u00, 18u00 en 20u00 
zondag 13 mrt van 10u00 tot 19u00 
projecties om 11u00, 14u00, 16u00 en 18u00 
maandag 14 mrt van 9u00 tot 13u00 
geen projectie 
extra info : www.arfoc.be 
 
Vormingsavond FgA vzw “ Breedbeeld in gesprek ” 
Dinsdag 14 maart om 20u 
met moderator Jan Coddé 
‘t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel 
Inkom : gratis 
gelieve hier online te reserveren 
==> extra info <=== 
 
Vrienden van de Fotografie vzw Fototententoonstelling 
Werf44, Schoolstraat 44 - 2970 Schilde 
Vrijdag 17 mrt feestelijke opening van  20u00 tot 23u00 
Zaterdag 18 mrt van 11u00 tot 18u00 
zondag 19 mrt van 10u00 tot 18u00 
Naar aanleiding van 15-jarig bestaan brengen wij 
verenigingen van Schilde in beeld 
Tentoonstelling van eigen werk en digitale projecties 
van onze uitdagingen en uitstappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fotogroepantwerpen.be/onewebmedia/poster%20A3%20fotografiecaf%C3%A9%20special%20%281%29.pdf
http://www.arfoc.be/
https://www.fotogroepantwerpen.be/onewebmedia/Breedbeeld%20in%20gesprek.pdf


Fotoclub Optiek Goirle Fototentoonstelling 
Wijkcentrum de Wildacker 
Van Hogendorpplein 73 Goirle (Ned) 
Opening zaterdag 18 maart om 11u30 
zaterdag 18 mrt van 11u00 tot 17u00 
zondag 19 mrt van 11u00 tot 17u00 
Hoofdzakelijk zwart-wit foto's 
in aparte zaal presenteert elk lid een kleurenfoto 
 
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. 
 
Photostick Wiekevorst Fotosalon 2023 
Parochiezaal - Wiekevorst-Dorp 23, 2222 Wiekevorst 
zaterdag 25 mrt van 14u00 tot 22u00 
zondag 26 mrt van 10u00 tot 18u00 
Doorlopende projecties 
 
Fotoclub 72 vzw Foto- en dIgisalon 2023 
Districthuis Deurne - Maurice Dequeeckerplein 1 
2100 Deurne 
Vrijdag 24 mrt opening om 20u00 
zat 25 en zon 26 telkens van 10u00 tot 18u00 
projecties om 11u30 - 14u30 - 16u30 
parkeergelegenheid achteraan het gebouw 
 
Ikonen “ fototentoonstelling ” 
Anton Corbijn 
17 december 2022 - 16 april 2023 
Handelsbeurs Antwerpen 
Inkom : 10,00€ - 12,00€ 
Extra info: https://www.antoncorbijnexpo.com/ 
 
Koninklijk Fotoclub Doka Mol 72ste fotosalon 
Cultuurcentrum Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol 
Zaterdag 6 mei 2023 
Toegankelijk vanaf 13.30u 
Officiële opening om 19.30u met projectie om 20.00u 
Zondag 7 mei 2023 
Open van 10.00u tot 19.00u Projectie om 11-14-15-16-17-18u 

https://www.antoncorbijnexpo.com/


én 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 
 
Fotomuseum Antwerpen 
Grace Ndiritu Reimages the FOMU Collection: van 17 februari tot 
7 januari 2024 
Susan Meiselas Mediations: van 17 februari tot 4 juni 
Melanie Bonajo - When the body says yes: van 17 februari tot 4 
juni 
www.fomu.be 
 

Fotomuseum Charleroi 
Vasco Ascolini. Ciseler l’ombre: van 28 januari tot 21 mei 
Stéphan Gladieu. Corée du Nord: van 28 januari tot 21 mei 
Brian McCarty. War-Toys: van 28 januari tot 21 mei 
Ewelina Rosinska. Earth in the Mouth: van 28 januari tot 21 mei 
Dimitri Michaux. Syllogomanie: van 28 januari tot 21 mei 
www.museephoto.be/nl/PageAccueil-nl.htm 
 
Fotomuseum Rotterdam 
Siberian Exiles: Baltische getuigenissen van de Sovjet 
onderdrukking: van 4 februari tot 21 mei 
Out of this world - Sanja Marusic: van 18 februari tot 18 juni 
Nacht in/dag uit: Pieter Vandermeer - Polaroids and portraits: van 
9 februari tot 26 maart 
www.nederlandsfotomuseum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.breedbeeld.org
www.fomu.be
www.museephoto.be/nl/PageAccueil-nl.htm
www.nederlandsfotomuseum.nl


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 12 Tom Meerman: Foto’s bespreken en analyseren 
onder voorbehoud  

 
 


