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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 hebben we alle activiteiten van 
Fotogroep Antwerpen hierdoor moeten annuleren. 
Onze laatste activiteit van oktober 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. 
Door de huidige maatregelen, die voor de Cultuursector nog niet versoepeld zijn 
zal ook de avond van maart NIET plaatsvinden. Van zodra er meer duidelijkheid en 
iets “definitiefs” is zullen we dit onmiddellijk meedelen en kan de agenda ingevuld 
worden. 
Blijf ondertussen fotograferen, ga er op uit. Er zijn vele Coronaveilige plaatsen, dikwijls 
dicht bij huis. en bij echt slecht weer achter je computer kruipen ivm beeldbewerking. 
We houden jullie uiteraard op de hoogte. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Clubaankondigingen 
 
Corona heeft zoals je kan zien een heel grote impact op de 
tentoonstellingen. 
 
 
Kon. Focus Spoor Antwerpen  
70 jarig bestaan met alternatief fotosalon 2020: Virtuele tentoonstelling  
Vanaf 7 dec 2020 online 
We laten jullie toch graag kennis maken met onze clubwerking van dit jaar. 
We organiseerden een viertal opdrachten, waarvan verschillende leden 
deelnamen. 
Veel kijkplezier 
https://kfsa.be 
 
 

Eddy Meijs 

fotografeerde ruim een jaar lang in de 

gevangenis van Merksplas 

 Een tentoonstelling van 23 dec 2021 tot 12 feb 2021 

in het Antwerps Vlinderpaleis (justitiepaleis) 

 Meer info hier 

  

 

 
 

 

 

https://kfsa.be/
https://www.merksplas.nu/cultuur/tentoonstelling/cipiers-in-beeld/


Fotoclub Obscura: digitale tentoonstelling 

Naar jaarlijkse gewoonte wilden wij die u dan ook tonen tijdens ons 
fotosalon, dat in 2021 reeds voor de 46ste keer zou plaatsvinden. 

De evolutie van het virus en de geldende coronamaatregelen hebben ons 
echter doen besluiten dat het onmogelijk was om een fotosalon te 
organiseren zoals u dat van ons gewoon bent. Er waren gewoon té veel 
beperkingen. 

Vandaar dat wij het idee opgevat hebben om in 2021 een digitale ervaring 
te organiseren via onze website (www.fotoclubobscura.be). De foto’s van 
onze leden werden vervangen, zodat u via het internet toch nog kan 
genieten van al het moois dat zij in het voorbije jaar hebben vastgelegd. 

Via het tabblad ‘foto’s’ kan u van alle deelnemende leden hun portfolio 
bewonderen (www.fotoclubobscura.be/fotos). En er zitten ook dit keer weer 
echte pareltjes bij!  

Wij wensen u veel kijkplezier en we hopen dat we er in 2022 weer helemaal 
terug zullen zijn met een volwaardig fotosalon zoals u dat van ons gewend 
bent! 

 

Arfoc VZW  Jaarlijkse fotosalon 

Feestzaal De Garve, Park Deroissart 9, 2370 Arendonk 
Open di 16 maart 2021 van 14u tot 18 u 
woe 17 maart 2021 van 14u tot 18 u 
don 18 maart 2021 van 14u tot 21 u 
vrij 19 maart 2021 van 14u tot 18 u 
zat 20 en zon 21 maart 2021 van 10u tot 18u 
Bijkomende informatie Een coronaprove kijktentoonstelling, 
mondmaskers en registratie verplicht. Geen cafetaria voorzien. 
Parkeren kan op de parking aan de zaal. 
 
voor info: www.arfoc.be  Arfocmail@gmail.com  +32474290140 

 

Vrienden van de Fotografie vzw – VvdF vzw 
Openlucht tentoonstelling Online tentoonstelling 
Openlucht: Schilde Park - De Pont 45 – 2970 Schilde 
Online via onze website: www.vvdf.be  (klik op Tentoonstelling 2021 of 
scan de QR-code) 
Van 9 april 2021 tot 9 mei 2021 

 
 
 
 

http://www.fotoclubobscura.be/
http://www.fotoclubobscura.be/fotos
http://www.arfoc.be/
mailto:Arfocmail@gmail.com


Uitnodiging Tentoonstelling Corona in beeld / Herentals. 
Fotografe: Ann Van Coninckxloey. 
Plaats: Vitrine 't Schaliken Zandstraat 2200 Herentals. 
Loopt tot: zolang de horeca gesloten blijft. 
Herentalse horeca in beeld 

Met het project 'Corona in Beeld' wil initiatiefnemer Jo De Groote de impact 
van de tweede sluiting van de horeca en werkgelegenheid (technische 
werkloosheid) in beeld brengen. Samen met andere collega-fotografen 
trachten ze zoveel mogelijk horecazaken in beeld te brengen tijdens deze 
crisisperiode. Ze willen op deze manier alle getroffen personen in de 
horecasector een hart onder de riem steken. 
Verschillende lokale fotografen hebben zich mee achter dit project gezet en 
zo bracht ook fotografe Ann Van Coninckxloey de horeca in Herentals in 
beeld. Wij stellen het resultaat tentoon in de vitrine van cultuurcentrum ’t 
Schaliken in de Zandstraat. U kunt er de foto’s bewonderen van 66 
Herentalse horecazaken die in deze crisis hun deuren noodgedwongen 
moesten sluiten en waar de stoelen leeg bleven… 
Meer info: https://www.coronainbeeld.be/ 

 

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 
 
 
Genk - C-mine: TIM WALKER: Wonderful things 
van 22 augustus tot 21 februari 2021 
www.c-mine.be/evenement/expo-tim-walker-wonderful-things 
 
Scheepvaart Museum Amsterdam 
STEPHAN VANFLETEREN - Engelen der zee 
tot 22 april 
www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/tentoonstellingen/Stephan-
Vanfleteren-engelen-van-de-zee 
 
 

https://www.coronainbeeld.be/
https://www.artsteps.com/view/600c3185006b2b0790b9380e
http://www.fotoclubdewaai.be/cms/albums/Tentoonstelling2021/index.html
http://www.c-mine.be/evenement/expo-tim-walker-wonderful-things
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/tentoonstellingen/Stephan-Vanfleteren-engelen-van-de-zee
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/tentoonstellingen/Stephan-Vanfleteren-engelen-van-de-zee


Knokke-Heist: Anton Corbijn - Fotofestival MoØde 
van 26 september tot 18 april 2021 
www.knokke-heist.be/anton-corbijn-fotofestival-moode 
 
PHOTO BRUSSELS FESTIVAL 
Brussel: van 21 januari tot 27 maart 
www.hangar.art/future-edition20 
 
Fotomuseum Rotterdam: Frank van der Salm  
van 5 februari tot 23 mei 
Eregalerij van de Nederlandse fotografie: vanaf 21 januari 
www.nederlandsfotomuseum.nl 
 
Op de website van het fotomuseum www.fotomuseum.be kan je steeds alle 
lopende en geplande tentoonstellingen terug vinden. 
Lynne Cohen: van 2 oktober tot 18 april 2021 
Martine Franck: van 2 oktober tot 18 april 2021 
Made in Dublin Multimedia-instalatie: van 14 januari tot 27 februari 
33 Days of .tiff: van 2 oktober tot 28 februari 2021 
Eamonn Doyle: van 2 oktober tot 28 februari 2021 
 
 
 
 
Vele wedstrijden, reglement en  info zijn te vinden op onze website 
http://www.fotogroepantwerpen.be/wedstrijden.htm 
 
 

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

 

http://www.knokke-heist.be/anton-corbijn-fotofestival-moode
http://www.hangar.art/future-edition20
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/
http://www.fotomuseum.be/
http://www.fotogroepantwerpen.be/wedstrijden.htm
http://www.breedbeeld.org/


 
 

FgA Agenda 2021 
Januari  

  

Dinsdag 12 
 

Geannuleerd 

  

Februari  

  
Dinsdag 9 

 
Geannuleerd 

  

Maart  
  

Dinsdag 9 
 

 

Geannuleerd 

  

April  
  

Dinsdag 13 
 

 

  
  
  
  

Mei  
  

Dinsdag 11  
  

Juni  
  

Dinsdag 8 
 

 

  

September  
  

Dinsdag 14 
 

 

  

Oktober  
  

Dinsdag 12  
  

November  

  

Dinsdag 9 
 

 

  

December  

  

Dinsdag 14   
 

 


