
JAARPROGRAMMA 2017  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

voortzetting van de in juni 2016 gestarte 5e serie 
kettingfoto's

10 jan clubavond - algemene ledenvergadering De Wis

39 leden - bespreking 21 foto's opdracht 'mijn feestdag(en)'

(2016: 43)

31 jan clubavond

‐ presentatie door Eelko van Iersel, kunstenaar en 

vormgever, over het maken van een boekomslag De Wis

46 leden - bespreking 21 koppelfoto's opdracht 'lust'

(2016: 31)

21 feb fotocafé

workshop film-noir met 3 modellen in 3 scenes, 
georganiseerd door Michel Oomen, Mat 
Raeymaeckers en Eefje Voets De Wis

32 leden

(2016: 20)

14 mrt clubavond

‐ presentatie door fotograaf Rein van Koppenhagen in 

zijn fotostudio; bijzonder dat Mirelle 

zwangerschapsfoto's van zich liet maken Fotostudio NoPoint

42 leden

(2016: 37)

21 maart workshop lichtles door Wim voor nieuwe leden studio Roefs

8 deelnemers

(2016: 7)

28 maart clubavond presentatie en bespreking van 52 kettingfoto's De Wis

36 leden

(2016: 38)

4 april clubavond presentatie en bespreking van 28 foto's boekomslag studio Roefs

33 leden  'Liefde en schaduw' van Isabel Allende

(2016: 38)

11 april clubavond presentatie en bespreking van 40 foto's rode draad De Wis

39 leden

(2016: 31)

25 april clubavond fotograferen in zaal Lunenburg zaal Lunenburg

11 leden



14 mei foto-expo
jaarlijkse foto-expositie met mooi weer, later in de 
middag enkele buitjes Kersouwe

- opening door mysteryguest Hieke Stek

- 42 foto's minimensjes (2016: 34)

- 49 foto's minimensjes in fotoboekje (2016: 36)

- 54 kettingfoto's (2016: 52)

- 28 foto's boekomslag (2016: 19 koppelfoto's)

- 31 mini-exposities vrij werk (2016: 31)

- 465 bezoekers (2016: 485)

30 mei clubavond - bespreking 18 foto's optische illusies De Wis

23 leden - start rode draad 2017/2018: wit ratje

(2016: 36) - start kettingfoto's 2017/2018 (6e serie)

13 juni workshop portretfotografie aan de Waal Nijmegen

16 leden workshop door Peter de Jong

20 juni clubavond bespreking circa 30 foto's  vrij werk op groot scherm De Wis
± 30 leden

(2016: 27)

29 aug clubavond - bespreking 26 foto's zomeropdracht 'een magisch De Wis

32 leden moment'

(2016: 34) - bespreking 22 foto's 'contrasterende tegenstellingen'

19 sep clubavond bespreking 24 foto's 'in de regen' De Wis

33 leden

23 sep excursie workshop straatfotografie door Huub Keulers Luik

23 leden

(2016: 10)

10 okt clubavond -  presentatie gastfotograaf Robin de Puy De Wis

46 leden + 7

introducees - briefjes surprisefoto getrokken

(2016: 45 + 5)

15 okt workshop
workshop modelfotografie door Sanne van 
Rozendaal, Peter de Jong en Bart Hellings Moerputten

11 leden

31 okt fotocafé presentatie 'van concept naar foto' door Folkert De Wis

26 leden Soetenga

(2016: 18)

28 nov clubavond - presentatie en bespreking van 34 surprisefoto's De Wis

35 leden - bespreking in groepjes van circa 25 foto's 'herfst' 

(2016: 34)
- presentatie van circa 25 foto's 'doorkijkje' en 
'(zelf)portret'



19 dec clubavond van 32  leden 1 foto vrij werk op groot scherm De Wis

34 leden besproken

(2016: 35)





 


