FOTOGROEP
ANTWERPEN VZW
Essenweg 26, 2280 GROBBENDONK

www.fotogroepantwerpen.be

17e jaargang nr 1
Januari 2022
v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

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.
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.
De laatste Covid regels van de overheid verbieden ons nog steeds
een avond te organiseren in januari.
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.

Corona-maatregelen: update 30/12/2021 vanuit BREEDBEELD
Je zou je bijna in Dallas, Thuis of Dynasty wanen, de soap met de corona-maatregelen
blijft verder duren. Open, dicht, open, dicht,... Hieronder vind je de wijzigingen, zoals
deze ingevoerd zijn bij het koninklijk besluit van 30 december 2021, in kleur terug.

Georganiseerde activiteiten
•

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, dus ook
alle georganiseerde activiteiten door het verenigingsleven. Bv. ledenactiviteiten,
bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen, repetities van
amateurkunstenorganisaties, enz. kunnen niet fysiek doorgaan.

•

Vormingen, workshops en opleidingen kunnen nog wel doorgaan. Ze
worden beschouwd als ‘een dienst van een vereniging aan consumenten’. Het
gaat om verenigingen die binnen een professioneel kader diensten aanbieden
aan consumenten; i.c. workshops, vormingen, opleidingen in het kader van een
langdurig vormingstraject (bv. in reeksen die niet vallen onder erkend DKO), …
veelal tegen betaling. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel nageleefd te
worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, desinfecteren,
goede verluchting, enz.). Vanaf 30 december zijn deze opnieuw toegestaan in
culturele of evenementiële inrichtingen.

•

Er is ook een uitzondering voor activiteiten met kwetsbare doelgroepen. Het
Basisprotocol Cultuur (4/12) geeft verduidelijking hierover: "Sociaal-culturele
activiteiten, permanente vormingen en jeugdactiviteiten gericht op kwetsbare
groepen zijn binnen wel nog toegestaan. Met name zijn dit activiteiten voor/met
deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek.
Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of
georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader."

•

Georganiseerde activiteiten buiten zijn toegestaan en volgen dezelfde regels
als private bijeenkomsten. Boven de drempel van 100 personen buiten zijn
mondmaskers verplicht en is het CST verplicht voor zover het
samenwerkingsakkoord dit toelaat.

•

Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs, … zijn momenteel
verboden.

Met toegelaten 'Private bijeenkomsten' worden enkel nog privé-bijeenkomsten thuis of in
een klein toeristisch logies, sport, huwelijken en uitvaarten bedoeld.

Publieke Evenementen
•

Publiek toegankelijke evenementen en (culturele) voorstellingen
binnen kunnen vanaf 30 december opnieuw doorgaan, onder bepaalde
voorwaarden (congressen binnen blijven verboden).

•

Vanaf 30 december zijn ook de binnenruimtes in de culturele en
evenementensector, net zoals de bioscopen, niet meer gesloten voor het publiek
(feestelijke en recreatieve binneninfrastructuur blijft gesloten). Hier gelden
opnieuw volgende beperkingen:
o

Maximum 200 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld)

o

Zittend

o

Met mondmasker

o

Verplicht CST-gebruik vanaf 50 personen (optioneel onder de 50
personen, mits het vooraf verwittigen van het publiek).

•

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te
voorkomen:
o

Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers

o

Maximaal één bezoeker/4 m2

o

Vanaf 100 bezoekers éénrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en
uitgangen.

•

Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden (uitzondering: in horeca en
fitness vanaf 16 jaar).

•

Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden zoals steeds niet meegeteld voor het bepalen
van de aantallen.

Opgelet: lokale en provinciale besturen kunnen deze regels verstrengen (wat de
provincie Antwerpen overigens al heeft gedaan)
Op naar een standvastig en duidelijk beleid? We houden je uiteraard verder op de
hoogte.

Beste groeten,

het BREEDBEELD-team

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

“ Moments, een verhaal van een
terugkeer”

Marc T’Syen
Dinsdag 11 jan 2022 om 20u
´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel

GEANNULEERD
´
In samenwerking met Fotoclub Obscura

Clubaankondigingen
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
DOOR CORONA GEANNULEERD
Fauna Flora Fotoclub Schoten
Natuur-fototentoonstelling met digireeksen
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
Zat 29 jan 2022
Zon 30 jan 2022
DOOR CORONA GEANNULEERD
Folerma 71 50 ste Fotosalon
Gildenzaal Gemeentestraat 24 2560 Nijlen
Vrijdag 25 maart 2022
Om 20u opening
Zaterdag 26 maart 2022
Vanaf 14u00 tot 22u00
Projecties om 15, 17,19 en 20u
Zondag 27 maart 2022
Vanaf 10u00 tot 22u00
Projecties om 11, 15, 17, 19 en 20u
Bijkomende informatie
zaterdag en zondag om 20u ,avondvullend programma

Foto-expo Horse Antwerpen:
van 16 maart tot 27 februari 2022
www.mas.be/nl/activiteit/foto-expo-horse
Fotomuseum Antwerpen RE-COLLECT
Masculinities: Liberation through photography: van 22 oktober tot 13 maart
2022
Max Pinckers: van 26 november tot 13 maart 2022

Fotomuseum Rotterdam
De collectie belicht door... Artificiële intelligentie: van 2 juli tot 9 januari 2022
In de hoofdrol Chas Gerretsen: van 16 oktober tot 22 april 2022
Eregalerij van de Nederlandse fotografie: vanaf 9 juni
www.nederlandsfotomuseum.nl
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
Foto-expo Horse
Antwerpen: van 16 maart tot 27 februari 2022
www.mas.be/nl/activiteit/foto-expo-horse

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

Te Koop:
De abdij van Tongerlo beschikt over een collectie oude fototoestellen die ze
van de hand wil doen. Daarnaast ook wat randapparatuur zoals statieven,
lenzen enz. Via deze link kunnen enkele foto’s bekeken worden die een idee
geven van de collectie: https://www.tongerlo.org/2021/12/29/fototoestellen.
Alles kan ook ter plaatse ook bekeken worden. Wie interesse heeft kan contact
opnemen via kris.de.brabander@tongerlo.org
Met hartelijke dank,
Pater Kris De Brabander o.praem.
Enkel beschikbaar/bereikbaar: tussen 8 en 11 u en tussen 13 en 17 u
Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo
Abdijstraat 40
2260 Tongerlo
014 53 99 06 www.tongerlo.org www.jongerlo.org

Agenda 2022
Januari
Dinsdag 11

Marc T’Syen: MOMENTS, het verhaal van een terugkeer
GEANNULEERD WEGENS HUIDIGE CORONAREGELS

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
Juni
Dinsdag 14

September
Dinsdag 13
Oktober
Dinsdag 11
November
Dinsdag 8
December
Dinsdag 13

Arnoud Mooij: Echt Mooij fotografie

