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Over de Nieuwsbrief
Sinds een paar maanden brengt de afdeling Brabant West een nieuwsbrief uit. Deze verschijnt
maandelijks rond de 15e van de maand. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van de
Fotobond afdeling Brabant West.

Cursus Fotobespreken
In 2017 willen we de cursus Fotobespreken weer aanbieden. Bij
voldoende aanmeldingen (minimaal 10) starten we de cursus in Gilze of
Tilburg vanaf 23 februari.
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. Bij voldoende belangstelling (minimaal 10)
gaat de cursus van start.
De cursus is gepland op de volgende donderdagavonden:
23 februari - 23 maart - 20 april - 11 mei en 15 juni 2017 telkens van 20.00 - 22.00 uur.
Meer info ….

Cursusmodule Composities
Op dinsdag 21 maart 2017 wordt de cursus Composities aangeboden. Deze module wordt
op een avond gegeven en bestaat uit een powerpoint-presentatie, een cursusmap en
oefeningen. De module richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie
voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het
kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van
de foto. Het is ook mogelijk de cursusmodule op een clubavond te organiseren.
Meer info...

Cursusmodule Series maken
Ook de module Series maken wordt weer aangeboden en wel op dinsdag 4 april 2017. In
deze module kijken we wanneer foto’s een serie vormen. Welke verschillende type series zijn
er. Wat gebeurt er wanneer je meerdere beelden naast elkaar zet en hoe belangrijk is de
volgorde. Bij deze module gaan we er vanuit dat je kennis hebt van beeldtaal en
beeldelementen en dat je seriematig wil werken. Ook deze module wordt op een avond
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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 1 oktober t/m 30 december in Bibliotheek van Nu, Kasteelweg 3 in
Zevenbergen
Meer info...

Expositie Cees Mutsaerts
Zaterdag 8 oktober tot maandag 16 januari 2017 in De Looierij,
Kerkstraat 33 in Dongen
Meer info...

Expositie Fotogroep Fomo
Vrijdag 6 t/m zondag 8 januari 2017 in CC De Tiliander, Spoorlaan 82C
in Oisterwijk
Meer info...
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Expositie Fotoclub 't Statiefje
Zaterdag 7 en zondag 8 januari 2017 in Centrum voor de Kunsten,
Burgerhoutsestraat 23 in Roosendaal
Meer info...

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 Fotogroep Feniks
Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2017 in Galerie De Verdieping,
Industrieweg 16 in Moergestel
Meer info...
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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...

Het bestuur van de afdeling Brabant West wenst u prettige feestdagen en fijne jaarwisseling.

