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Pas op: in de loop van het seizoen kunnen er wijzigingen ontstaan 
in onderstaande programmering. Bij alle avonden geldt dus: check 
altijd de agenda op de website voor de meest actuele informatie! 

SEPTEMBER 

Dinsdag 17 september 
Opening van het fotoseizoen.  
Toelichting op het programma door de programmacommissie, inrichten 
van de themagroepen, inschrijving voor de kettingfoto, uitleg en vragen 
over de nieuwe website en de nieuwe nieuwsbrief. 
 
Woensdag 18 september 
Afdelingslezing 'Documentaire fotografie' door Cees Mutsaerts. Vindt 
plaats bij de NAFVA. 
 
Dinsdag 24 september 
Werkavond. Instructie passe-partout snijden, instructie werking van de 
studioverlichting en e.v. overige instructie op aanvraag van de leden. 
 

OKTOBER 

Dinsdag 1 oktober 
Fotowedstrijd 1 - Vrij onderwerp (1e).   

Dinsdag 8 oktober 
Presentatie van foto’s (prints of beamerpresentatie) gemaakt tijdens de 
gezamenlijke excursie met de hop-on/hop-off bus in de Zaanstreek. Ook 
bijzondere Zaanstreekfoto’s die je tijdens eigen excursies hebt gemaakt 
zijn welkom. Dringend verzoek om beamerpresentaties niet langer te ma-
ken dan 12 minuten. 

Maandag 14 oktober 
Een delegatie van onze club gaat op tegenbezoek naar Fotoclub Fotogein. 
 
Dinsdag 15 oktober 
Afdelingslezing 'Straatfotografie' door Jac. Mostert. Vindt plaats in ons 
clublokaal. 
 
Dinsdag 22 oktober 
Fotowedstrijd 2 - Verplicht onderwerp (1e): 'Het drukke stadsleven'. Op 
de foto moet de drukte in een grote stad herkenbaar zijn. Inspiratie daar-
voor kun je ook halen uit een artikel in 'In Beeld' nr. 94 (mei 2019). 



Dinsdag 29 oktober 
Lezing door Johan Huizing van 'Het Flitshuis'. Hij zal ons leren hoe je 
foto’s correct kunt flitsen - overdag én ’s avonds, binnen én buiten. En hoe 
bijzonder die kunnen zijn. 

NOVEMBER 
 
Dinsdag 5 november 
Fotowedstrijd 3 - Vrij onderwerp (2e). 
 
Maandag 11 november 
Afdelingslezing over de film 'De Wilde Stad' door Ignas van Schaik. Vindt 
plaats bij FC Impact. 
 
Dinsdag 12 november 
Workshop Studiofotografie. Er wordt nog nader bekend gemaakt wie van 
onze eigen deskundigen deze sessie zal leiden. 
 
Dinsdag 19 november 
Fotowedstrijd 4 - Verplicht onderwerp (2e): 'Natuur' in de algemene zin 
van het woord: natuurlijke landschappen, dieren in de natuur etc. Geen 
mensen en zo min mogelijk gebouwen. 
 
Dinsdag 26 november 
Tafelavond 1 - Foto’s bespreken met de Mandersdriehoek. 

Donderdag 28 november 
Afdelingslezing 'Avondfotografie' door Rob IJsselstein. Vindt plaats bij FC 
Almere. Wordt op donderdag 12 dec. vervolgd met een praktijkavond 
o.l.v. Udo Geisler. 

DECEMBER 
 
Dinsdag 3 december 
Wedstrijd 5 - Vrij onderwerp (3e). 
 
Dinsdag 10 december 
Fotoclub op bezoek 1. De programmacommissie is doende contacten te 
leggen met ongeveer gelijkgestemde fotoclubs. 

Donderdag 12 december 
Afdelingsactiviteit Almere: Praktijkavond 'Avondfotografie in Almere' door 
Udo Geisler. 
 



Dinsdag 17 december 
Fotowedstrijd 6 - Verplicht onderwerp (3e): 'Straatfotografie'. Het straat-
leven met mensen in fotogenieke situaties. 

Dinsdag 24 en dinsdag 31 december 
Kerstavond en Oudjaar. Geen clubavond; Prettige Feestdagen en goede 
jaarwisseling! 
 

JANUARI 2020 
 
Het Afdelingsprogramma voor de tweede helft van het seizoen is nu (juni 
2019) nog niet volledig bekend. 
Check t.z.t. deze pagina voor actuele informatie. 
 
Dinsdag 7 januari 
Nieuwjaarsreceptie. Gezellige avond met hapjes en drankjes en niet te 
vergeten onze traditionele en onvolprezen haring. Partners zijn van harte 
welkom. Nieuw: op deze avond zal er ook een presentatie te zien zijn, zo-
dat de partners kunnen zien waar wij zoal mee bezig zijn op de dinsdag-
avonden. 
 
Dinsdag 14 januari 
Demonstratie van de nieuwe fotobewerkingssoftware Luminar 3 & Luminar 
Flex van Skylum, door Tine van Voorst. Uitstekende Lightroomvervanger 
en je kunt werken met lagen! 
 
Dinsdag 21 januari 
Fotowedstrijd 7 - Verplicht onderwerp (4e): 'Stilleven'. Een onderwerp dat 
we niet vaak in onze fotoclub zien. Kleur of zwart/wit. 
 
Dinsdag 28 januari 
Nieuw soort presentatie! Een van de leden stuurt vooraf een aantal aardi-
ge maar nog onbewerkte foto's op, liefst zowel in JPG als in RAW. Leden 
kunnen die thuis bewerken en op de clubavond presenteren, als print of 
als digitaal bestand via de beamer. Alles mag, van eenvoudige bewerking 
tot special effects. Leef je uit! 
 

FEBRUARI 

Dinsdag 3 februari 
Fotowedstrijd 8 - Vrij onderwerp (4e). 
 
Dinsdag 10 februari 
Presentatie van foto’s die eerder door leden zijn gemaakt in de Hallen. 
Deelnemers ontvangen daartoe een badge zodat ondernemers in de Hal-



len kunnen zien dat er door de directie toestemming is verleend daar te 
fotograferen in een bepaalde - nog nader bekend te maken - periode. 
 
Dinsdag 17 februari 
Tafelavond 2 - Foto’s bespreken met de Mandersdriehoek. 

Dinsdag 24 februari 
Seriewedstrijd met vrij onderwerp, 3-5 foto's. Denk eens aan een serie 
van '5 met samenhang': als je die ook inzendt naar de afdelingswedstrijd 
wordt hij misschien wel voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal! 

 
MAART 

 
Dinsdag 3 maart 
Fotoclub op bezoek 2. Ook hier wordt nog meegedeeld om welke club het 
gaat. 
 
Dinsdag 10 maart 
Fotowedstrijd 10 - Verplicht onderwerp (5e): 'Portret' van mens of dier. 
Probeer ook onze clubstudio eens uit! 
Inleveren prints & digi's voor de Afdelingswedstrijd op 8 april. 
 
Dinsdag 17 maart 
Presentatie van eigen werk, door daartoe uitgenodigde leden. Prints en/of 
beamerpresentatie. De beamerpresentaties zijn niet langer dan max. 12 
minuten. En er worden bij voorkeur geen foto’s gepresenteerd die de club-
leden al meerdere keren hebben gezien. 
Inleveren prints & digi's voor de Afdelingswedstrijd op 8 april. 
 
Dinsdag 24 maart 
Maak een serie van drie tot vijf foto’s. Verplicht onderwerp. Denk ook hier 
weer aan de bovengenoemde 'vijf met samenhang’. Neem een voorwerp 
mee naar verschillende locaties en maak daar interessante foto’s van. De 
locaties zijn dus steeds verschillend; het voorwerp moet steeds op deze 
locaties terugkomen. 
Laatste kans tot inleveren prints & digi's voor de Afdelingswed-
strijd op 8 april! 
 
Dinsdag 31 maart 
Tafelavond 3 - Foto’s bespreken met de Mandersdriehoek. 
 

APRIL 

Dinsdag 7 april 
Fotowedstrijd 10 - Vrij onderwerp (5e). 



Woensdag 8 april 
Afdelingswedstrijd. Jury n.n.b. Met voorafgaand een korte ALV. Vindt 
plaats bij de NAFVA. 
 
Dinsdag 14 april 
Algemene Ledenvergadering. Dé uitgelezen kans om inbreng te hebben in 
de koers van onze club. 
 
Dinsdag 21 april 
Presentatie van de themagroepen. Wij hebben daar dit jaar slechts één 
avond voor uitgetrokken. Maak de presentaties dus niet te lang. Selecteer 
streng en waak ervoor foto’s te laten terugkomen die bijna hetzelfde zijn. 
 
Dinsdag 28 april 
Presentatie van de werken van de deelnemers aan het mentoraat. 
 

MEI 

Dinsdag 5 mei 
Gastspreker. De naam van deze gastspreker wordt nog bekend gemaakt. 

Woensdag 6 mei 
Afdelingsactiviteit: bespreking van de BondsFotoWedstrijd. Bespreker 
n.n.b. Vindt plaats bij de NAFVA. 

Dinsdag 12 mei 
Wedstrijd Foto van het Jaar. Uitslag en bespreking. Jury n.n.b. 
 
Dinsdag 19 mei 
Sluitingsavond. Onze traditionele feestavond met hapjes en drankjes  en 
wederom onze traditionele haring. Laat de bitterballen maar weer door-
komen. Ook voor de partners van onze clubleden, die uiteraard weer van 
harte welkom zijn. 
 


