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Over de Nieuwsbrief
De Fotobond afdeling Brabant West brengt maandelijks rond de 15e van de maand een
Nieuwsbrief uit om haar leden te informeren over nieuwe en lopende zaken in de afdeling en
exposities van clubs uit de afdeling. Daarnaast wordt met de Nieuwsbrief eens per twee maanden
het blad Beeldschrift meegestuurd.
Je ontvangt deze Nieuwsbrief omdat je lid bent van de afdeling. De Nieuwsbrief wordt gestuurd
naar het bij ons bekende e-mailadres. Alle informatie in deze Nieuwsbrief is ook te vinden op de
website van de afdeling: www.fotobond-abw.nl

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de afdeling wordt gehouden op woensdag 22 februari 2017 om 20.00 uur
in CC De Boodschap Naussaulaan 62 in Rijen.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur het programma presenteren voor 2017 en verder. Hierin
is de input verwerkt van de clubbesturen die hebben deelgenomen aan de besturen/inspiratiedag
van 17 december jl. Zie ook het artikel in Beeldschrift op pagina 3.
We nemen tijdens de jaarvergadering ook afscheid van penningmeester Leontine Heezius.

Beeldschrift
De nieuwe digitale versie van ons blad
Beeldschrift van Januari 2017 is uit. Via deze link

http://www.calameo.com/read/002875514fcb35a7659a4

kun je het blad lezen een doorbladeren op je scherm.
Het blad is ook te vinden op de website www.fotobond-ABW.nl
in het menu Beeldschrift.
Met deze nieuwsbrief is ook een pdf-versie meegestuurd.
De redactie wenst je veel leesplezier!
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Cursus Fotobespreken
De cursus Fotobespreken gaat door en start op 23 februari 2017 om 20.00
uur in CC De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.
Heb je interesse, geef je dan snel nog op, er zijn nog een paar plaatsen vrij.
De cursus bestaat uit vijf avonden, waarin vooral het bespreken van foto's
aan de hand van de vier pijlers uit het cursusboek wordt geoefend.
Daarnaast is er aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en de theorie
uit het cursusboek. Meer info ….

Cursusmodule Composities
De cursusmodule Compositie gaat door en wordt gegeven op dinsdag 21 maart 2017 in De
Boodschap in Rijen, aanvang 20.00 uur. Ook hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Heb je interesse
geef je dan snel nog op. Deze module wordt op een avond gegeven en bestaat uit een
powerpoint-presentatie, een cursusmap en oefeningen.
Het is ook mogelijk de cursusmodule op een clubavond te organiseren. Meer info...

Cursusmodule Series maken
De module Series maken wordt bij voldoende belangstelling weer aangeboden op dinsdag 4 april
2017. Aanmelden kan nog steeds.
Ook deze module wordt op een avond gegeven en bestaat uit een powerpoint-presentatie, een
cursusmap en oefeningen (eventueel met eigen werk). Het is ook mogelijk de cursusmodule op
een clubavond te organiseren. Meer info....

Exposities
Expositie De Natuur Vrienden
Van 10 januari t/m 7 februari 2017 in Gemeentehuis Moerdijk,
Past. Van Kessellaan 15 in Zevenbergen
Meer info...
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Expositie FotoBE
Van 8 januari t/m 8 februari 2017 in CC De Schalm, Eikenbosch 1
in Berkel Enschot
Meer info...

AV-studiedag Rijen
Zondag 28 januari 2017 in De Boodschap, Nassaulaan 62 in Rijen
Meer info...

Expositie “Over Overakker”
Zondag 14 januari t/m zondag 15 maart 2017 in Stichting Elisabeth
Leuvenaarstraat 91 in Breda
Meer info...

Expositie Fotoclub Teteringen
Van 4 februari tot 4 maart 2017 in Nieuwe Veste Molenstraat 6 in Breda
Meer info...
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Expositie Fotogroep Feniks
Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2017 in Galerie De Verdieping,
Industrieweg 16 in Moergestel
Meer info...

Expositie De Kleurengroep
Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 in SCC De Cour
Marktstraat 6 in Terheijden
Meer info...

Expositie Fotogroep Breda
Van 11 maart t/m 7 april 2017 in Nieuwe Veste en de Bibliotheek
Molenstraat 6 in Breda
Meer info...

Expositie Fotogroep Gilze
Zondag 9 april 2017 in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze
Meer info...

