NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2021
Het onderwerp, ABSTRACT, leverde op 18 september veel inzendingen op. De winnende foto’s
staan rechts afgebeeld en de rest eronder.
Gelukgewenst Hilda en Frauke met jullie gedeelde eerste plaats.
Op 25 september telde de stadswandeling 16 deelnemers, die zo’n slordige
120 foto’s op de Facebook site plaatsten. Verderop een (zeer beperkte) keuze hieruit.
Eind september mochten we weer een nieuw lid bijschrijven:
Geja Punte van harte welkom in de club.
Op dinsdagavond 5 oktober werd gekozen uit de inzendingen voor de Clubwedstrijd van de
Fotobond Twente. Hiervoor zijn uiteindelijk 20 foto’s ingezonden.

Foto: Hilda Booij

Ook voor de maandbijeenkomst op 16 oktober, BEWERKT, veel inzendingen en met een opkomst van 26 leden was het weer gezellig druk.

Stadswandeling Enschede
Op zaterdag 25 september trok een meute bevlogen fotografen door de
binnenstad van Enschede.
De bezielende leiding lag in handen van de alom bekende en inmiddels 86 jarige stadsgids Frits
Heijne (“...ik ben bezeten van de
stad…”). Vanaf de Sint Jacobuskerk nam hij ons mee over de
Oude Markt, door een wirwar van
straatjes en steegjes naar weer
een nieuwe wirwar van straatjes,
ondertussen op zeer amusante
wijze zijn kennis spuiend.
Foto: Jan Faber

Foto: Frauke Kemsat

Foto: Liesbeth Wisselo

Van tijd tot tijd dwaalden een paar deelnemers af of werden afgeleid, maar daar liet
onze gids zich niet door uit het veld slaan.
Meestentijds wachtte hij geduldig tot de
kudde weer bijeen was.
Foto: Eric Veth

Foto: Eric Veth
Na veel omzwervingen en voldoende
vergaarde kennis om ook zelf als stadsgids te kunnen fungeren belandden we
weer bij de Sint Jacobuskerk, die ook van
binnen kon worden gekiekt.
Met dank aan onze stadsgids, die eindelijk die lastige fotografen kwijt was… en
natuurlijk aan de activiteiten commissie.

Foto: Hilda Booij

Foto Walter Rijk

Foto: Jan Van Der Hulst

Foto: Monique Klaassen

PROGRAMMA:
Maandopdrachten:
Zaterdag 20 november:
Zaterdag 18 december:
Zaterdag 15 januari:
Zaterdag 19 februari:
Zaterdag 19 maart:

“Energie(transitie)”
“Verstopt/camouflage”
“Vergane Glorie”
“Sierraad”
“Verticaal”

FCTwente Clubwedstrijd:

Foto: Eva Leung

Zaterdag 16 april: “Connectie”

1E DINSDAG AVOND(EN) VAN DE MAAND IN DE BIEB:
Dinsdag, 2 november - 19:00 t/m 20:30
Centrale Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, in Enschede

Onderwerp: Foto Village: uitleg nieuwe apparatuur en sensor cleaning
Vrije inloop.

Foto: Martin Nijland

Dinsdag 7 december: Avondfotografie in de stad. Vertrek vanuit de Bieb.
We gaan deze avond dus fotograferen! Neem je apparatuur mee, maar zeker
ook een statief! Start in de bibliotheek om 19.00u. Hiervoor graag aanmelden
via Facebook of bij Eric Veth—vethe@xs4all.nl
Dinsdag 4 januari 2022: Bespreking vijfluiken voor Bondswedstrijd/Fotobond
Twente wedstrijd. Nadere informatie volgt.
——————————————————————————————————
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op maandag 10 januari
bij Café Stonewall in de Walstraat 12-14 – Enschede.
Aan het begin van het jaar 2022 zullen we elkaar weer een goed Nieuwjaar
willen toewensen. Op deze avond zal tevens, in overeenstemming met onze
statuten, de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden, waarna we
gezellig kunnen borrelen.
Kom ook naar deze leuke avond
in Café Stonewall met gratis
hapjes en drankjes!

Foto: Walter Rijk

Foto: Evelien Van der Brink

Agendapunten ALV 2022:
- Opening voorzitter
- Terugblik 2021
- Jaarverslag 2021
- Financieel verslag 2021
- Verslag Kascommissie
- Begroting 2022
- Voortzetting Bestuur
- Activiteitencommissie
- Voorstel door leden/Overig
- Vragen
- Sluiting

Foto Conny Larmene

——————————————————————————————————

Foto: Marian Rorink

Foto: Marike Gerritsen

Foto: Francis van Leeuwen

Foto: Adri Ekker

WEDSTRIJDEN
MAANDOPDRACHTEN:
zaterdag, 20 november, 2021 - 10:00 t/m 12:30
Centrale Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, in Enschede

Energie(transitie)
Het thema van deze maand is de energietransitie: iedereen moet van het
gas af, maar wat betekent dat nou voor de inwoners? Wat betekent energie voor jou? Leg dit vast in een foto. Van de inzendingen wordt op termijn
een foto-expositie gemaakt in de Bibliotheken van Hengelo en Enschede!

Foto: Fred Veenkamp

Omdat we graag mee willen werken aan deze expositie, mag je voor deze
opdracht 2 foto's inleveren.
In samenwerking met de Bibliotheek is dit onderwerp gekozen, meer info volgt!
Foto’s inzenden uiterlijk donderdag 18 november naar Conny:
c.larmene@gmail.com

Het bestand moet dan als volgt worden aangeleverd: 2000 pix. – 72 ppi
Eigen naam (voluit) – Titel van de foto – maand of maandopdracht.
Foto: Gea Meijers Ter Mors

Zaterdag 18 december: “Verstopt/camouflage”
Zaterdag 15 januari:
“Vergane Glorie”
Zaterdag 19 februari: “Sierraad”
Zaterdag 19 maart:
“Verticaal”
===============================================================

FOTO ONLINE
is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt
driemaal per jaar gehouden. Deze wedstrijd is vooral bedoeld voor de fotograaf, die door het meedoen aan deze wedstrijd zijn fotografische vooruitgang kan toetsen. Alle ingezonden foto´s worden gewaardeerd met een
puntensysteem.

Foto: Ester Peterink

Inzenden voor FOTO ONLINE 3: van 1 oktober tot 15 november. > reglement Foto Online vs 7.7 (link naar PDF)

IN THE PICTURE
Voor deze wekelijkse Fotobond wedstrijd staat weer een aantal opdrachten klaar op de website van de Fotobond.
https://fotobond.nl/inthepicture/weekthemas/ (alleen zichtbaar voor leden Fotobond na inloggen)

Foto: Karin de Boer

FOTOBOND/FOTOBOND TWENTE VIJFLUIKEN
Dinsdagavond 4 januari 2022: Bespreking . Meer informatie volgt.

===============================================================
Foto: Pim Keizer

Foto: Steven Leung

Foto: Karin Westenberg

Foto: Marga Janmaat

Foto: Liesbeth Wisselo

FOTOMANIFESTATIE ENSCHEDE 2021 colors of life

(een kort verslagje).

De aftrap wordt gehouden bij Fotogalerie
Objektief in de Walstraat waar zilveren
camera winnares Sabine van Wechem
werk toont onder titel “FICA SUAVE” wat
zoiets betekent als “blijf lief”. De foto’s zijn
gemaakt in de favela’s van Rio de Janeiro
waar Sabine enige jaren het meisje Thai en
haar familie volgde. (aanrader)
Een geheel andere uitstraling heeft
het werk van Gerco de Ruijter bij
“Beeld&Aambeeld” in de Walstraat. Hij toont landschapspatronen van Google Earth, die geometrisch gevormde breuklijnen laten
zien. Het werk is bijna poëtisch
abstract en soms nauwelijks als
landschap herkenbaar.

Foto: Lizette Jonkers—markt
En nog wat plaatjes van Facebook

Links:
Ronald bij
het verlaten
van Beeld &
Aambeeld.
In Concordia
werken van
Sandim
Mendes.
Haar werk is
minder toegankelijk. Zij probeert middels onder andere fotografie om de
identiteit tussen verschillende culturen te onderzoeken. De fotografe kon
helaas niet zelf aanwezig zijn. Hetzelfde gold voor Jelle Rietveld (In 2017 winnaar van de prijs voor het beste nieuwe Nederlandse Fototalent), die met
enkele Abstract geometrische werken exposeert op de vierde etage van
Boekhandel Broekhuis.
In het Rijksmuseum Twente moest de camera in de kluis. Hier zijn in de galerij van het museum tot 9 januari 2022 nog twee foto exposities te bezoeken.
Het volgens mij meest bevlogen werk komt uit de camera en geest van
Ernst Coppejans, in 2018 winnaar van de Zilveren Camera. Hij vertelt een
indrukwekkend (beeld)verhaal over slachtoffers van de mensenhandel. Zowel de Foto’s als de bijbehorende teksten raken je diep.
Ook een must in het Rijksmuseum zijn de foto’s van Ilvy Njiokitjien. 1e Fotograaf des Vaderlands in 2013. In 2014 was zij de eerste vrouw die de Zilveren
Camera won. Haar werk gaat over de eerste in een vrij Zuid-Afrika geboren
generatie. Daarbij duikt zij zowel in het leven van de arme- als in dat van de
rijke Zuid-Afrikaan. Nog tot 9 januari te zien.

Foto: Marike Gerritsen—Military
Boekelo

Foto: Lourens Huizinga—hondentraining

Foto: Conny Larmene—kwekerij

Tot slot in het Arendsmanhuis werk van de expressieve
Enschedese fotograaf Willem Heerbaart met foto’s uit
de townships in Zuid-Afrika.
De exposities zijn nog tot 19 nov. te zien. Eric Veth

Foto: Stephen Leung—Om warm te blijven

Uitslag Afdelingsfotowedstrijd 2021

Fotobespreking en Prijsuitreiking—13 november 14:00 uur

Parochiehuis Delden

Langestraat 79, 7491 AB Delden

Beste Twentse Fotobondsleden,
We nodigen je graag uit voor de komende editie van de bespreking van de
afdelingsfotowedstrijd en de uitreiking van de prijzen. Zoals je van ons gewend
bent maken we er weer een leuke en interessante middag van die niet alleen
voor de deelnemers aan de wedstrijd de moeite waard is om bij te wonen, maar ook voor niet-deelnemers interessant is.
Dit is de wedstrijduitslag waarvoor we (Fotoclub Twente) op 5 oktober j.l. de foto’s hebben uitgezocht…. Uit onze inzendingen zijn voor de
clubwedstrijd genomineerd: Marike Gerritsen 21 pnt., Jan Faber, Sylvia Hekelaar, Eric Veth 20pnt., Terttu van der Heijde, Hilda Booij
19pnt., Steven Leung, Marga Janmaat, Martin Nijland 17 pnt., Eva Leung 16 pnt.

UITNODIGING.
Vrijdag 5 november a.s. geeft Twentse schrijver Eddy Oude Voshaar een lezing met humor en fotografie in ons intieme theater Sterrenstof, in Kulturhus Borne: Een Hilarische Reis door NO Twente. De voorstelling is in het Twents (uiteraard) en
houdt het midden tussen humor, fotografie, kunst en cultuur.
Een kort filmpje waarin Eddy jou uitnodigt voor de lezing: https://www.facebook.com/696041073836705/
videos/402425408131462
Het langere filmpje over Eddy en zijn beweegredenen: https://kulturhustv.nl/
Het is een avondvullend programma met Twentse verhalen vol humor, improvisatie, prachtige fotografie en passie.
De avond begint om 19.30 uur. Kaarten kosten €6,50 en zijn verkrijgbaar via https://bestellen.kulturhusborne.nl/bestel/287
of door te bellen met 074 265 72 00.

HEEL GEWOON…..NET EVEN ANDERS
FOTO-EXPOSITIE MET WERK VAN ERIC VETH
OVER GEWONE DINGEN ANDERS GEZIEN
OPENING ZATERDAG 20 NOVEMBER om 16.00 uur
BIJ GOUDSMID GALERIE NOUVERTURE
45 FOTO’S IN KLEIN FORMAAT GEPRINT OP
“HANEMÜHLE PHOTORAG” EN INGELIJST
Walstraat 18 b-c ( binnenplaatsje bij Bar Bardot )
De stoel

https://nouverture.nl/

Busstation

Jullie zijn van harte welkom op de opening of
om de expositie later te bezoeken...
Eric
ik ben ook verbaasd…

Op zaterdag 16
oktober met 26
leden in de
bibliotheek
van Enschede
voor de
bespreking
van de
maandopdracht

“Bewerkt”

