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Beste collegae 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.
Wij moeten echter vaststellen dat de opkomst de laatsten tijd
erg karig is (26, 30 mensen). Is het post-Corona effect, zijn het de
onderwerpen,…?
Wij moeten dus de avonden afsluiten met een negatief saldo.
Dit is voor ons op termijn financieel niet vol te houden.
Daarom een warme oproep om “reclame” te maken voor die
avonden onder uw leden of aan iedereen die geïnteresseerd is in
fotografie.
Wij staan steeds open voor suggesties qua sprekers of
onderwerpen.
Je kan ze steeds mailen naar sec@fotogroepantwerpen.be

Bestuur Fotogroep Antwerpen

Fotogroep Antwerpen vzw

NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND
Dinsdag 14 juni 2022 om 20:00 uur

“ Op zoek naar de ultieme foto ”
met 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 ging ik vanaf 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.
´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel

Inkom 3€
In samenwerking met

Fotoclub Obscura
en

Clubaankondigingen
DiFoDess Fotoclub Open Lucht Salon 2022
Tuin Pastorij Dessel - Pastorijstraat 2, 2480 Dessel
Zat 4 juni 2022 van 14u00 toto 18u00 (opening)
Zon 5 juni 2022 van 10u00 tot 18u00
Ma 6 juni 2022 van 14u00 tot 18u00
Fotogroep 't Slot fototentoonstelling
Jeugdhuis het Slot, Worteldorp, Wortel-Hoogstraten
Zo 5 juni 2022 van 10u00 tot 18u00
Ma 6 juni 2022 van 10u00 tot 18u00
Fotografie die je niet onberoerd zal laten! Eigenzinnig zoals altijd!!, Iedereen
hartelijk welkom!
Fotovrienden Broechem vzw Fototentoonstelling
Hangar Moervelden, Bistweg Broechem
Zaterdag 11 juni 2022 van 10 tot 22u
Zondag 12 juni 2022 van 10 tot 18u
Doorlopende digitale vertoning
Baan van Broechem naar Ranst.
Aan AVEVE indraaien, kruispunt oversteken. 1ste hangar rechts.
gratis inkom
Fotogroep Antwerpen vzw: Johan Pape: Op zoek naar de ultieme foto
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel
Dinsdag 14 juni 2022 om 20u

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

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

Agenda 2022
Januari
Dinsdag 11

Annulatie door Corona

Februari
Dinsdag 8

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek

Maart
Dinsdag 8

Marc T’Syen: MOMENTS, het verhaal van een terugkeer

April
Dinsdag 12

Wouter de Mol: Avonturier – Parkour- en
reis/landschapsfotografie

Mei
Dinsdag 10

Arnoud Mooij: Echt Mooij fotografie

Juni
Dinsdag 14

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

Johan Pape: Op zoek naar de ultieme foto

