
JAARVERSLAG  2010 FC-BERNHEZE

datum omschrijving inhoud locatie

12-jan clubavond - algemene ledenvergadering (zie afzonderlijk verslag) De Wis
36 leden - er komen 2 extra avonden bespreking vrij werk

- in het voorjaar komt er een blok naaktfotografie in workshopvorm
- in het najaar een blok architectuurfotografie met bezoek Rotterdam
- foto's besproken 'opruiming 2009'

30-jan extra 18 fotografen maken foto's met 13 modellen in de Verkadefabriek Verkadefabriek

2-mrt clubavond - fotobespreking opdrachten tegenlicht/silhouet + naaktfoto De Wis
39 leden - interessante presentatie door Patrick Kaas o.a. van naaktfoto's

30-mrt extra afspraken gemaakt voor foto-expositie Kersouwe: De Wis
clubavond - foto's Het Touw besproken
44 leden - voorstellen werkgroep Kersouwe beoordeeld

- besloten dat een fotoboekje Het Touw wordt gemaakt

20-apr clubavond foto's besproken: De Wis
25 leden - opdracht Patrick Kaas: 5 foto's naaktfotografie

- opdracht foto's met bovenlicht

8-mei opbouwen foto-expositie Kersouwe opgebouwd Kersouwe
expo

9-mei foto-expo foto-expositie Kersouwe Kersouwe
- weth. Ad Donkers opent foto-expositie met 45 foto's Het Touw,  
vrij werk van 30 exposanten, vaak in creatieve ensceneringen, en 
foto's van workshops en gezamenlijke fotosessies op locatie;
- als blikvanger was bij de entree een doek opgehangen met de 
tekst: 'FC-Bernheze exposeert'
- geslaagde actie om kinderen hun moeder te laten fotograferen 
- presentatie van mooi vormgegeven fotoboekje met 46 foto's 
Het Touw
- de foto-expo was zeer geslaagd met mooi weer en circa 650
bezoekers

mei - juli foto-expo expositie door FC-Bernheze van ruim 25 foto's in BerneZorg BerneZorg

1-jun clubavond
- foto's besproken opdracht portret van een dier dat redelijk close in 
beeld is en naar de camera kijkt De Wis
- rode draad seizoen 2010/2011: foto van Marijke van Oorschot

- grote respons op oproep René om een persoonlijke bijdrage 
te leveren aan een fotoboek voor ernstig zieke Noor; het is een 
prachtig boek geworden, waar Noor heel blij mee is

22-jun extra
van de 25 deelnemers 3 foto's op scherm gepresenteerd en 
besproken; goed resultaat voor herhaling vatbaar De Wis

clubavond

3-jul extra circa 10 fotografen maken foto's met modellen in Bernrode Bernrode H.D.



13-jul clubavond - foto's besproken opdracht symmetrie De Wis
- zomeropdracht: het thema 'architectuur'

21-sep clubavond - foto's zomeropdracht met thema 'architectuur' besproken De Wis
- interessante presentatie door Rotterdamse 
architectuurfotograaf Huib Nederhof 

9-okt workshop

24 clubleden en 9 introducees hebben genoten van 
busexcursie naar Rotterdam; interessante voordracht door 
Chris van Langen van de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst; daarna kon iedereen zich uitleven in 
architectuurfotografie; veel fraaie foto's op onze site gezet Rotterdam

19-okt clubavond - foto's besproken thema 'herfst' en thema 'architectuur' De Wis
- surprisebriefjes getrokken 

30-nov clubavond 38 surprisefoto's gepresenteerd en besproken; zeer geslaagd De Wis
38 leden

8-dec workshop workshop naaktfotografie met 2 naaktmodellen voor 17 leden studio Roefs

14-dec
extra 
clubavond

met circa 25 deelnemers foto's van circa 15 sticks op scherm 
gepresenteerd en besproken; leerzame avond met veel 
discussie en humor De Wis


