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CORONA – VIRUS
Het bestuur van Fotogroep Antwerpen heeft,
gezien de aanhoudende Covid-19 crisis,
beslist om de vormingsavonden van
september te annuleren.
Onze gezondheid komt momenteel op de
eerste plaats.
De vormingsavond van oktober gaat principieel
door zolang de huidige positieve evolutie zich
voortzet.
Er zijn wel een aantal aanpassingen ivm COVID-19:
- Op de website zal een formulier van inschrijving
staan met een uiterste datum einde september.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiXr96sk
Zta_4zW82DN6n9fKuoQso5MKlzVZTJ6WYEYzJEeg/vi
ewform

- Er wordt gevraagd om de 3€ te storten op de
vermelde rekeningnummer.
- Bij het binnenkomen moet je jouw aanwezigheid
aanvinken op de deelnemerslijst en je handen
ontsmetten.
- Er is een drankaanbod weliswaar beperkt
rekening houdende met de geldende
voorschriften.
- Zeker een mondmasker bij je hebben. Of het op
moet zal dan bekeken worden ivm de geldende
maatregelen op dat moment.

Fotogroep Antwerpen wil de Raad van Bestuur uitbreiden.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die kennis heeft van de
fotografiewereld, bereid is mee de visie van FgA te ontplooien,
actief wil meewerken aan de vormingsavonden, vergaderingen en
projecten.
Kortom een ambitieus persoon die een deel van zijn/haar vrije tijd
wil en kan besteden aan FgA.

Project 2021: TAKE IT
Telkens als we een foto nemen leggen we iets dat net gebeurd is vast voor
de toekomst, 1 beeld.
Je kan ook verhalend fotograferen. Enkele beelden samen vormen een
verhaal, of duidelijk voor de toeschouwer of het verhaal overlaten aan de
toeschouwer zijn/haar interpretatie.
Dit is waar het project TAKE IT om gaat.
Het onderwerp is de "mens in zijn omgeving" (stad, dorp, straat, natuur,...).
De mens als centraal element in onze snel veranderde maatschappij.
Dit project is bedoelt om vanuit een andere gedachte te gaan fotograferen:
verhalende fotografie. Verhalende fotografie in de breedste zin van het
woord. Foto’s moeten niet alleen registrerend zijn, maar een verhaal
vertellen en een bepaalde sfeer voelbaar maken. Fantasie of realistisch.
Om dit te bereiken dient de deelnemer bijvoorbeeld een stappenplan te
doorlopen:
Stap 1 in dit proces is het bedenken van een geschikt onderwerp/thema.
Stap 2 is bedenken hoe dit verhaal uitgebeeld kan worden. Maak desnoods
ruwe schetsen van de foto’s die gemaakt moeten worden.
Stap 3 is het fotograferen
Stap 4 is de manier van presenteren van de beelden
Stap 5 is het laten evalueren van je serie op de 2 voorziene dagen van
trajectbegeleiding (april en juni 2021)
Deze vorm van fotografie is bij weinige fotografen gekend. Het is een totaal
andere manier om zo maar eventjes een beeld te "schieten".
De fotograaf wordt verplicht, om tot een goede, aansprekende reeks van
beelden, de hierboven aangehaalde stappen te volgen.
Op de avonden van januari en februari en waarschijnlijk april zullen er
gastsprekers zijn die ervaring hebben in fotografisch beeldende verhalen.
Zij zullen aan de hand van voorbeelden dit nader toelichten.
Het maken van een fotoreeks (maximum 5 beelden) met een verhaal is een
wezenlijk onderdeel van het medium fotografie. Het wordt echter bij een
kleine groep echt gebruikt. Als fotograaf moet je even buiten je
comfortzone stappen en gebruik maken van een stappenplan. Door dit
begeleidingstraject aan te bieden willen we aan de deelnemers de
mogelijkheid bieden om ook dit aspect te leren appreciëren en te leren
gebruiken.
Voor de deelnemers is er in april een namiddag voorzien waar je geprinte
werken besproken worden door een deskundige. Je kan dan eventueel

aanpassingen doen, bijsturen,…. Een 2de trajectbegeleidingsmoment is
voorzien in juni. Nadere info qua locatie en data worden nog medegedeeld.
De geprinte, ophangklare werken van de deelnemers worden begin
september verwacht waarna een curator een keuze zal maken welke
werken zullen tentoongesteld worden.
De planning momenteel is een eerste toonmoment in de Waranda in
Turnhout in oktober, een 2de toonmoment in november in Tilburg, telkens
gedurende een drietal weken.
Deze locaties zijn momenteel onder voorbehoud gelet op de evolutie in de
cultuursector. Ook hier zal exactere info medegedeeld worden in een later
stadium.
Dit project is enkel toegankelijk voor niet-professionele fotografen.

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 ga ik vanaf j 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 13 okt 2020 om 20u
´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel
Verplicht online aanmelden vòòr 6 okt, zie website FgA
Inkom 3,00€ storten op rek BE02 9733 6021 9840
met vermelding : 13/10/2020 – UW NAAM
In samenwerking met Fotoclub Obscura en

Clubaankondigingen

Diana Bokje: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Van kijken naar zien
CC Jan Van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051RJ Goirle
Donderdag 3 september 2020.Inloop-ontvangst 19u30 in het foyer
Start Fotografiecafé in Theaterzaal om 20u00
Rond 21u00 een pauze vervolg tot 22u00
Voor deze editie is reservatie noodzakelijk via:
https://janvanbesouw.nl/voorstelling/fotografiecafe-diana-bokje/
toegang maximaal aantal bezoekers is 100.
Koninklijke Fotoclub Merksem Fotosalon 2020
Kasteel Bouckenborgh, Bredabaan 555, Merksem
Zat 12 sept 2020
Zon 13 sept 2020
telkens van 10u00 tot 17u00
www.kfmfoto.be "Ruime zalen, bewegwijzerd parcours!"
ICON fotoclub Wilrijk Foto & Digisalon
De Kern, Wilrijk
Geen ICON FOTO & DIGISALON in 2020
Omwille van COVID19 gaat het salon op 9,10 en 11 okt 2020 niet door.
Al onze energie steken we in de editie 2021
We geven jullie alvast een afspraak in oktober 2021 en
wensen jullie een goede gezondheid toe!
Fotoclub Difo Oud-Turnhout
Jaarlijks Fotosalon
Zaal Heischuur, Schuurhoven, 2360 Oud-Turnhout
Zat 10 okt 2020
Zon 11 okt 2020
Vanwege het coronavirus dit jaar geannuleerd
Fotogroep Antwerpen vzw: Johan Pape:
Jazzfotografie, Reisverslag Camino loop
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 13 oktober 2020 om 20u
Fotogroep 't Slot Wortel Fotoexpositie
Jeugdhuis 't Slot, Dorp, Wortel
Za 24 okt 2020
Zo 25 okt 2020
Openingsuren worden later nog vermeld

Fotogroep Antwerpen vzw: Arnoud Mooij:
EchtMooij fotografie
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 10 november 2020 om 20u
DiFoDess Fotoclub Lezing Macro fotografie door Myriam Vos
Woonhuis De Hei, Lokaal De Swing,Kruisberg 16, 2480 Dessel
Dond 12 nov 2020
om 19u30 tot 22u00
OPGELET NIEUWE DATUM VANWEGE CORONA
Gratis voor Breedbeeld en FgA leden, Niet leden 4,00€

Chris Bode: Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland
Documentair fotograaf
CC Jan Van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051RJ Goirle
Donderdag 19 november 2020.Inloop-ontvangst 19u30 in het foyer
Start Fotografiecafé in Theaterzaal om 20u00
Rond 21u00 een pauze vervolg tot 22u00
Na afloop na praten in het foyer, gastspreker is daar ook aanwezig
Fotogroep Antwerpen vzw: Ronald Peeters
Leven in Verwondering / Fluistering der muzen
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 8 december 2020 om 20u

FOTOMUSEUM
Op de website van het fotomuseum www.fotomuseum.be kan je steeds alle
lopende en geplande tentoonstellingen terug vinden.

WEDSTRIJDEN
Vele wedstrijden, reglement en info zijn te vinden op onze website
http://www.fotogroepantwerpen.be/wedstrijden.htm

FgA Agenda 2020
Januari
Dinsdag 14

Wigo Worsseling: Urban exploring

Februari
Dinsdag 11

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek

Maart
Dinsdag 10

Martijn van Oers: Verhalende Fotografie / Story Telling

April
Dinsdag 14

Johan Pape: Jazzfotografie, Reisverslag Camino loop
GEANNULEERD

Mei
Dinsdag 12

Arnoud Mooij: EchtMooij fotografie
GEANNULEERD

Juni
Dinsdag 9

Mischa de Muynck: Heel Holland fotografeert
GEANNULEERD

September
Dinsdag 8

Willem Wernsen: Straatfotografie in serie
GEANNULEERD

Oktober
Dinsdag 13

Johan Pape: Op zoek naar de ultieme foto

November
Dinsdag 10

Arnoud Mooij: EchtMooij fotografie

December
Dinsdag 8

Ronald Peeters: Leven in Verwondering / Fluistering der
muzen

