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Met gouden letters…

Wonderlijk fenomeen, die fotografie. We kunnen niet zonder fotobeelden!
De ‘eerste mens’ was vast trots op zijn ‘grafity’ op rotswanden. Het familiealbum op steen. Steen werd
lichtgevoelige plaat, werd digitaal beeld. Wereldwijd wordt er wat ‘geknipt’. Foto’s schrijven geschiedenis,
geven inzicht, vertellen een verhaal. We kunnen niet zonder fotobeelden, we willen niet zonder fotobeelden. Vraag ‘de wereld’: laat ons eens zien welke mooie fotobeelden je maakt, stuur je mooiste foto’s naar
onze wedstrijd. Mensen doen graag mee aan fotowedstrijden, fotograferen is immers hun ‘ding’. Geweldig
toen al die foto’s die binnen kwamen in het 13th Holland International Image Circuit. Vijf clubs organiseren
samen dit circuit. Met elk hun eigen prijsuitreiking en presentatie. In Epe heet dit evenement de ‘EPic Photo
Salon Epe’. Kijk op de site www.hollandcircuit.nl .

Zaterdag 9 april gaan we het in Epe zien, ervan genieten: fotobeelden uit de hele wereld.
‘Ergens op de wereld drukte iemand op zijn cameraknopje. Hij was, net als wij,
trots op zijn mooie foto. Las over onze wedstrijd. Stuurde zijn foto op naar ons Holland International Image Circuit 2022. We kregen er heel veel binnen. Een feest
om al die beelden te zien’…

Onze EPic Photo Salon Epe 2022. Een dag waar
je bij wilt zijn. Met de prijsuitreiking, de beamer presentaties en nog meer in het programma.
Het Kulturhus is 9 april vol fotobeelden en gezellige
mensen die samen genieten en met elkaar praten
over hun hobby. Zo’n dag dus!
Laat de fotobeelden tot je doordringen als
je zaterdag 9 april in het Kulturhus EGW
Epe bent. Dit wil je gewoon niet missen!
FOTOGRAFIE, FOTO’S, ZONDER KUN JE NIET,
ZONDER WIL JE NIET…..
Tot zaterdag 9 april, samen genieten, welkom!
Wim Geerts, bmk

Hoge ogen scoorde deze foto van Eileen Sutherland_GB_Walking in the rain.
Op 9 april is op onze EPic Photo Salon Epe 2022 te zien hoe hoog!

INHOUD
1– Column / inhoud /
2 – Fotomanifestatie ’13th HOLLAND INTERNATIONAL IMAGE CIRCUIT 2022’
4th EPic Photo Salon Epe 2022 - zaterdag 9 april, start 10.00 uur.
3 – Kulturhus EGW te Epe. Iedereen welkom. Gratis entree.
LEES OP 2 en 3 DE UITGEBREIDE INFORMATIE !
4 – CLUBACTIVITEITEN april en mei 2022 /
5 – Foto’s, o.a. acceptaties Holland Circuit 2022 /
6 – Grand Salon de la Photo, terugblik 1 /
7 – 8 Foto’s van leden /

9 – Grand Salon de la Photo, terugblik 2 /
10 – Laatste pagina //
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Locatie: KULTURHUS EGW EPE / Stationsstraat 25 / Epe / P in Epe is vrij
Jubilerende Fotoclub AFV Epe organiseert:

FOTOMANIFESTATIE
9 april 2022

zet deze datum in je geheugen,
in je agenda, noteer het overal….

4th EPic
Photo
Salon
IEDEREEN WELKOM GRATIS TOEGANG
Eens in de twee jaar is onze EPic Photo Salon Epe. Met uit de hele
wereld de mooiste foto’s. Het wordt een geweldige dag!
●Genieten van een geweldige beamer show. ●Van de prijsuitreiking.
●Van een lezing door Tom Meerman. ●Zo is je zaterdag op een
boeiende manier gevuld. ●Het is de laatste dag van de expositie
van de Landelijke Smartphone Fotografen! Gewoon gaan en genieten.
Voor iedereen. Toegang vrij. Zelfs het parkeren in Epe is gratis.

Epe
2022

PROGRAMMA:
09.30 – 10.00 uur Welkom in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe. Gratis P in Epe.

10.00 uur
10.30 uur
Aansluitend
Aansluitend
Aansluitend
Aansluitend

Opening van de 4th EPic Photo Salon Epe 2022
in de RABO zaal.

Beamer intro 1e presentatie: 13th Holland International Image Circuit 2022.
Prijsuitreiking.
Beamerpresentatie 2 - winnende fotobeelden.
De jury aan het woord.
Beamerpresentatie 3 - winnende en geaccepteerde fotobeelden.
Einde eerste RABO-Zaal presentatie.
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VERVOLG PROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL
‘Doen en zien’

Lekker rondneuzen…
Bekijk de fototentoonstelling Grand Salon de la Photo.
Hier exposeren leden van de Landelijk Fotobond groep Smartphone Fotografen. Een historische gebeurtenis. Een unieke tentoonstelling in dit
jubileumjaar100 jaar Fotobond.

BOEIEND:

De doorlopende beeldpresentatie op supergroot TV scherm:
bekijken van heel veel winnende en geaccepteerde foto’s.

‘Meet&Greet’: Je fotovrienden zien en spreken...

Een jurylid aanklampen… Broodje en een kop koffie… Netwerken…

13.00 - plm. 14.00 uur
Lezing door TOM MEERMAN in de RABO Zaal.
Wie Tom heeft gehoord gaat als
een andere fotograaf naar huis…

Tom is de auteur van het jubileumboek 100 jaar Fotobond.
En nog meer boeiende fotoboeken.

14.15 uur

Herhaling beamer presentaties winnende en geaccepteerde fotobeelden.

‘Doen en zien’

Alles wat je nog extra wilt zien of doen. Een gesprek met een van de
Smartphone Fotografen, dan hoor je nog eens wat ….
Of je wilt Tom Meerman wat vragen.
Of nog wat weten van de aanwezige juryleden.

Er zijn nog COLLECTOR ITEMS TE KOOP VOOR EEN ZACHT PRIJSJE - de catalogi van
eerdere Holland International Image Circuit wedstrijden. Voor in je boekenkast. Op=Op.
Plm. 15.45 / 16.15 uur

Sluiting van deze SUPER DAG.

EPic Photo Salon Epe mede mogelijk gemaakt door:










Kijk ook op www.hollandcircuit.nl

www.afv-epe.nl / klik door naar Fotonieuws
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Wijziging: We gaan op pad. Fotoclub op locatie, met ‘foto-doe’.
Naar het mooie stadje Hattem. Roely heeft de organisatie.



Foto ABC: letters U en V (we laten ze op 21 april zien!! )

Het sprankelt en borrelt… een dag met topfotografie
uit de hele wereld. Zie programma op pagina 2 en 3.









Bondsfotowedstrijd. De clubinzending bestaat uit 10 foto’s.
Max. 2 foto’s per lid (in passe-partout 40x50 cm) mag je inleveren.
Op clubavond 12 mei liggen alle foto’s in pp. op tafel en via ‘stemstrookjes’ kiezen we de 10 op te sturen foto’s.
Vanavond, 21 april dus, de laatste gelegenheid via het scherm jouw
‘kanshebbers’ te laten zien. Voor de laatste op- en aanmerkingen.
 Foto ABC: W en X (en ook U en V)
 We laten onze foto’s in Hattem gemaakt zien (usb).

Laatste clubavond voor de zomerstop.
, coördinatie Fred.
Foto ABC: letters Y en Z. Afronding van Het Foto ABC onder leiding van Driesje,
de bedenker van deze geweldig leuke foto-opdracht.
*** We hebben met elkaar afgesproken dat we met onze ABC foto’s een bijzondere
november expositie gaan inrichten. Bewaar alle foto’s dus goed!



Definitieve selectie van de 10 foto’s in passe-partout 40x50 die we insturen naar
de Bondsfotowedstrijd. Meenemen dus. Zie ook 21 april en hieronder.
De Bondsfotowedstrijd 2022 / in Deventer / 3 juli 2022 / 10.00 uur

In 2022 (en naar verwachting ook in 2023) in de prachtige schouwburg van Deventer. Nu nog hopen dat
het plaats kan vinden zoals we dat graag willen. Het lijkt goed te gaan met de pandemie, maar dat hebben
we al vaker gedacht. Dit jaar is de jurering anders opgezet dan voorheen, met naar verwachting een
boeiende voorstelling en een goede bespreking, aan de jury zal het niet liggen. (Zie: www.fotobond.nl )

Inzenden: 1 april 2022 – 18 mei 2022 de digitale bestanden / 18 mei 2022 - 1 juni 2022 de dozen met foto’s.
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©

Een man reed achteruit met zijn auto, en ja hoor, de grote ruit van de
showroom zag er nadien echt wel interessant uit..
goed voor een abstractie in het fotobeeld.
© Wim Geerts

bmk

13th Holland International Image Circuit 2022 - 4th EPic Photo Salon Epe 2022
Wie straks de catalogus gaat bekijken ziet dat er vanuit Fotoclub AFV Epe de nodige acceptaties zijn gescoord!
Een prachtig resultaat in dit internationale circuit. Als de beelden wellicht getoond worden op 9 april in de beamer sessies, dan is dat echt wel een moment om trots op te zijn. Hieronder een selectie uit de geaccepteerde
fotobeelden. Geniet er van.

Vlnr/boven: Fred Bervoets , Gerard van Kamp , Ed Koekkoek , Wytske Mooy .
Vlnr/onder: Rosette Peeters , Roely van Slochteren , Marloes van Slobbe , Grerard van Dijk .
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Grand Salon de la Photo opende op 3 maart 2022.
Een geweldige expositie met heel bijzonder
fotowerk van de landelijke groep
Smartphone Fotografie
In het bezoekersboek lazen we mooi woorden van Cora Sens,
de voorzitter van de Fotobond die deze Salon geopend heeft

HET moment: “Knippen met Cora”

Beter kun je het niet laten zien…..
In deze foto gemaakt door Wim Alleman, een van de leden van de Smartphone Fotografen, zien we hoe
het werkt, hoe het voelt, hoe die smartphone het spontane voor altijd heeft vastgelegd. We zien John
Roeleven, eveneens lid van de Smartphone Fotografen groep, bij zijn serie staan.
Marijke Boonstra, ook een
van de Smartphone Fotografen, maakt het portret van
de-fotograaf-en-zijn-werk.
Die hele scene wordt door
Wim Alleman opgemerkt en
natuurlijk wordt er direct
‘verslag’ van gedaan. Daar is
nu juist ook die smartphone voor.
De perfecte beeldopbouw in
deze foto geeft een prima
indruk van hoe mooi alle
foto’s hangen in onze Grand
Salon de la Photo.
Wat een heerlijke herinnering aan een evenement dat
geschiedenis schrijft.
© Wim Alleman
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WW

WYTSKE’S WEEKENDJE DEN HAAG.
Leuke winkeltjes kijken. Deze unieke kookwinkel is een paradijs voor iedereen
die van koken houdt. Samen met de dochters beleven we een heerlijke ‘Haags
dagje’. Even verderop zie ik een man naar binnen gaan om te solliciteren. En instrueert
heel lief zijn kinderen te wachten. Ik krijg de gang van zaken mee. Dat is toch
‘streetfotografie’ optima forma! Met mijn smartphone leg ik het vast.
© Wytske

BEELDTAAL VAN DE FOTOGRAFIE

J

e leest veel over workshops, cursussen, themadagen… je kunt je overal
voor inschrijven en opgeven. Heel zinvol en je hebt er vaak ook echt heel
veel aan. “Inhoudelijke verdieping” is een term die het goed doet, geeft
het gevoel dat je lekker bezig bent geweest. Je hebt jouw eigen beeldtaal
proberen te ontdekken, en als je je dat dan eigen hebt gemaakt ben je ineens een anders mens, een andere fotograaf…
ZEGGEN ZE. IS DAT OOK ZO? IS JOUW EIGEN DIEPSTE BINNEN
OOK GOED VOOR EEN BELEVING? WAS JE ALTIJD AL IN STAAT
OM HET EIGEN GEVOEL TE ERKENNEN? TE ERVAREN? MOEST JE
DAARVOOR WEL DIE WORKSHOP DOEN?
STOF TOT NADENKEN…
Ja, het is zeker waardevol je te ‘scholen’, nieuwe wegen te ontdekken! Maar maak je niet
wijs dat je een ‘onbenul op fotografie gebied bent’ als je jezelf ontwikkeld, het dus ZELF
doet. Menig beroemde topfotograaf heeft dat gewoon ook zelf gedaan, zelf zijn wegen gezocht, zelf doorgezet en steeds maar weer zijn grenzen uitgedaagd en verlegd.
JE HEBT MEER IN JE FOTOGRAFISCHE MARS DAN JE SOMS ZELF DENKT!
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WAT IS IE GROOOOOOT…. Kom je van de Veluwe dan is het wel even van WAUW!
Den Helder / november 2021
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Grand Salon de la Photo: opening op 3 maart 2022, Ed maakte er een stel foto’s van.

Dit zijn de exposanten, allemaal leden van de Fotobond Landelijke groep Smartphone Fotografie.
Vlnr. Marloes van Slobbe, Wim Alleman, Marijke Boonstra, John Roeleven, Wim Geerts en Gerard van Dijk.
© Maurits van Slobbe

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

april 2022

9

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

april 2022

10

