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November - 2x
Twee bijzondere clubavonden, verrassend, daar wil je bij zijn! Voor iedereen, gratis toegang.
• Donderdag 3 november: Opening Jubileum Foto-expositie ‘FOTO’SvanAtotZ’.
• Donderdag 17 november: Speciale avond, lezing door Fotocoach Diana Bokje.
3 november: opening jubileum expositie. Een fotografische uitdaging. De clubopdracht van het
afgelopen jaar (met dank aan Driesje): maak 26 foto’s van ‘iets’ beginnend met de letters uit het
alfabet. Neem een B, wat kies je dan? Badkamer, brood, buschauffeur? 26 foto’s, van A tot Z…
Om nu alle foto’s te exposeren ‘op een opvallende’ manier.
* WANT FOTOGRAFIE IS NATUURLIJK OOK LEUK ! - Meer op pagina 2.
17 november: de boeiende fotolezing door DIANA BOKJE. Een fotograaf die binnen en buiten de
Koninklijke Fotobond haar sporen op een geweldige manier verdient heeft. Diana inspireert je.
Naar huis gaan met ‘drie koffers vol ideeën’. Je hoofd vol plannen om heel lang foto’s te creëren
die stappen voorwaarts zijn! Een avond met DIANA BOKJE is niet zomaar wat ! - Meer op pagina 3.
Twee toppers voor iedereen! Twee avonden waarop je hartelijk welkom bent! Helemaal gratis. Genieten van fotobeelden. Van wat fotograferen met je kan doen. Een extra welkom aan Transijssel- en Fotobondleden.
Fotoclub AFV Epe sluit hiermee haar 65-jarig jubileum af. Graag tot ziens op donderdag 3 en 17 november.
Locatie: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang 20.00 uur. Parkeren overal gratis.
Wim Geerts bmk

INHOUD

(laatste clubavond ‘22 is op 8 december !!)

1 – Column / inhoud /
2, 3 en 4 – 3 nov. Opening Jubileum EXPOSITIE /
17 nov. Avond met DIANA BOKJE / 8 dec. Doe-avond /
5 – Hattem, uitslag doe-avond /
6 – Herfst, foto’s van leden /
7 – Driesje in Z. Afrika /
Inrichten expo DINSDAG 1 nov. 19.00 uur!
8 – Poster expositie /
Uitruimen expo
9, 10 en 11 – Impressie foto’s Fotofestival aan de IJssel /
WO. 30 NOVEMBER
Foto’s moeten ’s middags of begin avond
12 – Laatste pagina //
van de muur en meenemen.
Eventueel in kast boven, tot 8 dec.
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November 2022

Donderdag
3 november
20.00 uur
Opening
Jubileum
Foto
Expositie
20.00 uur

Kulturhus
EGW
Epe
Stationsstraat 25
Epe

Er hangen 26 foto’s per clublid!
Elk foto-onderwerp beginnend met een andere letter
van het alfabet.
Dat is nog eens een jubileumexpositie!

P

Een expositie ‘anders dan anders’.
Kom deze uitdaging meebeleven!

Iedereen van harte welkom. Gratis toegang.

Geniet met ons mee op de openingsavond!
Tot ziens op donderdag 3 november, 20.00 uur.
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2022 / Fotoclub AFV Epe / 65 JAAR

Donderdag
17 november
AANVANG 20.00 uur
Locatie Kulturhus EGW Epe
Stationsstraat 25 Epe

..Omdat een foto
zonder haakje
niet blijft
hangen..
een avond met

DIANA BOKJE

D

iana Bokje is fotocoach en mentor bij de Fotobond. In deze lezing neemt ze je mee op
haar fotoreis. Een reis die startte rond haar vierde levensjaar. Je maakt kennis met haar
inspiratiebronnen en ze neemt je mee in een zoektocht naar creativiteit. Ook laat ze
zien hoe ze fotografie gebruikt om nare ervaringen en gebeurtenissen te verwerken. Ze neemt
je mee, via de obstakels en valkuilen die ze heeft overwonnen, naar het eindresultaat van een
aantal fotoprojecten.
Doel: Ontdek hoe jij ook een kunstenaarsleven kunt leven.
Hoe maak je de kunstenaar in jezelf wakker? Welke vragen kun
je jezelf stellen om te ontdekken waar je echt blij van wordt?
Deze lezing biedt je praktische handvaten om creatiever te leven en meer plezier uit je fotografie te halen. Hoe reken je af met je censor die je continue probeert te overtuigen dat je niet
goed genoeg bent? Hoe kun je weer puur genieten van fotografie zonder dat je last hebt van
vooroordelen? Hoe kun je feedback gebruiken om te groeien in je fotografie?

Kom ook en vergroot je verbeeldingskracht.
Diana Bokje

De auteur van het
succesvolle boek:
vanmakentotraken.nl

Foto’s © Diana Bokje
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DECEMBER

LET OP… Donderdag 8 december 2022
Omdat december een drukke maand is hebben we al weer een hele tijd geleden besloten dat we
dan 1 clubavond hebben.
PROGRAMMA:

FOTO-DOE-AVOND
We gaan fotograferen, neem dus je foto-camera-spulletjes mee. En wat er nog meer nodig is.
In hoekjes, op tafel, of waar ook, maken we ‘opstellingen’ met meegenomen voorwerpen.
Dat kan van alles zijn, van klein tot groot. Met wat licht/spotjes gaan we kijken hoe het er zo
spannend mogelijk komt uit te zien.
Denk ook aan het meenemen van wat mooie lappen die we als achtergrond
kunnen gebruiken.
# GEWOON SIMPELE OPSTELLINKJES, DAT IS IMMERS AL UITDAGEND GENOEG.

Ook leuk: een portret (van elkaar) fotograferen maar dan wat ‘anders’. Met een
‘hoedje, masker, of…’, dus meenemen om elkaar eens anders te portretteren.

Deze ‘Foto-Doe-Avond' is samen bezig zijn. Elkaar helpen en stimuleren.
Diafragma, sluitertijd, welk objectief en niet te vergeten de instellingen van je
smartphone optimaal benutten. Belangrijk is dat camera en smartphone stil
moeten staan. Statief meenemen is misschien wel handig.
Als we hier mee bezig zijn is het zo weer 10 uur, kijken we terug op een fijne DOE-AVOND.

Maak van december een fijne maand.
De gezellige dagen komen er weer aan.
De kerstsfeer maakt het allemaal net gezelliger.
Allemaal fijne momenten om samen van te mogen
genieten. En natuurlijk voor vele mooie foto’s.

Knipoog naar Hattem, de Anton Pieck stad
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Foto gemaakt door Corien,
winnaar opdracht ‘etalage’.

AVONDJE HATTEM

EN DE WINNAARS
ZIJN…
De eerste clubavond van dit seizoen, donderdag 1 september,
zijn we in het mooie stadje HATTEM gaan fotograferen.
Roely had er een fijne opdracht aan gekoppeld en op de
clubavond van 6 oktober hebben we met elkaar gejureerd.
Roely en Wim hadden alle ingezonden foto’s per foto-opdracht in een PowerPoint gezet. Nou, er is heel wat moois
gefotografeerd door iedereen, daar in dat pittoreske stadje Hattem.
Per foto gaf iedereen 1 t/m 5 punten en dan rollen er de winnaars uit. Deze werden
verrast met een AH-bon.

DE WINNAARS

•
•
•
•
•

Opdracht Middeleeuwen: Leo (24 pnt)
Opdracht Etalage: Corien (28 pnt)
Opdracht stijl Anton Pieck: Fred (31 pnt)
Opdracht Zelfportret bij Museum: Ed (28 pnt)
Opdracht Vrije Inbreng: Wim (30 pnt)
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HERFST
door de lens van
FRED BERVOETS

Konink paard en reiger in de naderende herfst.
Paddenstoelen… JUWELEN VAN DE HERFST

HERFST.. drieluik
De Fluweelboom of Azijnboom (vanwege de zure vruchten), officieel
Rhus tiphina, kleurt in de mooiste en wonderlijkste roodtinten.
Hier kun je lang naar kijken, alle schakeringen van de prachtigste kleuren
blijven verwonderen. De HERFST blijft toch wel favoriet als het op
dat wonderbaarlijke palet van tinten en kleuren
aankomt. Niet voor niets is dit een uitdaging
voor de mooiste foto’s met kleur.

Foto’s Wim Geerts bmk (iPhone 13 Pro Max)
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Afrika wat ben je mooi!
Wat een fantastische fotoreis
heb ik gehad!
Driesje

In het komend clubjaar
laat driesje ons een
geweldige serie zien van
haar adembenemende reis !
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Een impressie van het
–
zaterdag 15 oktober 2022 – in de Gasfabriek Deventer
De locatie gaf een extra positieve
sfeer aan deze prima georganiseerde
dag.
De hele organisatie, iedereen, zorgde
voor een dag die zeker een herhaling
mag krijgen.
De interviews waren leerzaam.
Robert Theunissen sprak met
Desiré van den Berg, winnares
van de Zilveren camera 2019, over
haar projecten. Indrukwekkend!

Heel bijzonder was de lezing
door Jeroen Swolfs.
Zijn wereldberoemde project
‘STREETS OF THE WORLD’
nam ons mee naar zoveel
plekken op de wereld, naar
zoveel bijzondere indrukken
en omstandigheden, dat we
er eigenlijk niet genoeg van
kregen! Een top lezing door
een top fotograaf die veel
indruk maakte.
Foto’s Wim Geerts bmk
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Foto’s © Wim Geerts bmk
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Dank je wel Martin !

© Roely van Slochteren legde het tafereel natuurlijk even vast…
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