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WELKOM

na HEEL VEEL mAANDEN

DE SCHIMMEN AAN DE HORIZON WORDEN DUIDELIJKER… HET VLF BESTUUR MAAKT ZICH KLAAR VOOR EEN NIEUWE UITDAGING

HALLO
VLF vzw !
Beste Voorzitters, VLF afgevaardigden
en VLF leden,
Corona is allang niet meer het belangrijkste
nieuwsfeit, de energieprijzen, de inflatie,
maar zeker en vast de oorlog in Oekraïne
domineren ons nieuws. Belangrijke zaken,
niet altijd ver van mijn bed, maar soms
ontzettend dicht bij huis. Onze gedachten
zijn bij de mensen die het nu moeilijk
hebben. Maar wij, wij kunnen, voorlopig
nog warm en met licht en voldoende
toiletpapier onze fantastische hobby
beoefenen. Natuurlijk staat dit in schril
contrast met de rest van de problemen in
de wereld, maar wij mogen ook ons
moment van verstrooiing, ons moment van
geluk, al dan niet in kleine dingen, hebben.
Hoe raar het ook klinkt, maar de wereldbol
draait verder

Wat staat er in de startblokken ?

We starten spoedig het “VLFPROJECT”
op. Een open deur voor de niet
wedstrijd fotograaf, een project
lopend over enkele maanden, met
feedback, met ontmoetingen, met
exposure, gewoon… genieten van
fotografie, maar ook leren, vergelijken
en…. Vernieuwen. Gaat het nu lukken?
Daarvoor zijn jullie, de VLF leden en
zeker en vast, jullie clubs
verantwoordelijk voor. Wij hebben
jullie medewerking nodig en hebben
er alvast een goed oog op. We doen
het immers voor jullie.
Onze vaste waarden zijn ook terug .Dit
jaar kunnen jullie meedingen in het
VLF criterium, Limfoto en VLF
“THEMA”

Meer over onze werking in deze
nieuwsbrief maar ook op de
vernieuwde website
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VOOR DIVERSE FUNCTIES BINNEN HET VLFBESTUUR ZIJN WE NOG STEEDS
OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE MENSEN.

KALENDER
APRIL

MEI
•

6 MEI 2022, VLF PROJECT
VOORSTELLING, GC TENTAKEL ZAAL 3

•

2022

15,16 en17 APRIL 2022

20,00u inschrijven via website of

FOTOSALON FOTOCLUB

project@vlfvzw.be.. Vanaf 22 april

BERINGEN vzw
CASINO BERINGEN

•

11 MEI 2022
BREEDBEELD in GESPREK

•

22 , 23 en 24 April 2022

GC TENTAKEL

FOTOTENTOONSTELLING

Fotoclub HEERS vzw

•

14 MEI 2022 JURERING VLF CRITERIUM

O.C. ELEN vanaf 10,00u

KALENDER 2022

OKTOBER

JUNI

•

1 JUNI 2021 LEZING

SEPTEMBER

• 2 SEPTEMBER 2022 - 20.00u
LEDEN VERGADERING

“NATUURFOTOGRAFIE”

GC TENTAKEL ZONHOVEN

KRIS HERMANS ZAAL 3 GC TENTAKEL

inleveren LIMFOTO
•

3 JUNI 2021 Ledenvergadering
GC TENTAKEL , 20.00u , zaal 3

•

Zaterdag en Zondag ,
24 & 25 September 2022
Fotosalon " De EIK LUMMEN"
meer info juni 2022

• Zaterdag en Zondag 1 & 2 oktober
2022
Fototentoonstelling Fotoclub Looi
meer info later
• 7 OKTOBER 2022 - 20.00u
VLF PROJECT "2"
GC TENTAKEL - ZONHOVEN
inschrijven vanaf 22 september via
project@vlfvzw.be
•
Zaterdag en Zondag 8 & 9 oktober
2022
Fototentoonstelling Prisma
Leopoldsburg
meer info later
•

Zaterdag en Zondag 15 & 16
oktober 2022
Fototentoonstelling 't klikske Wellen
Neogotische kapel
Dorpsplein 12 - Wellen

KALENDER
NOVEMBER

• 4 NOVEMBER 2022 - 20.00u
LEDEN VERGADERING
GC TENTAKEL ZONHOVEN
•

DECEMBER

• 2 DECEMBER 2022 - 20.00u
LEDEN VERGADERING
GC TENTAKEL ZONHOVEN

18, 19 en 20 November 2022
RENOVISIE '22
Renovat vzw Sint Truiden

• 25 tem 27 November 2022
FOTOSALON DIGIFRIENDS
NIEUWERKERKEN

Op weg naar 2023

WEDSTRIJDEN
VLF CRITERIUM 2022

Onderwerp: VRIJ
4 x Digitaal
4 x Foto 40 x 50 cm
VLF LIMFOTO 2022

Onderwerp: VRIJ
8 x Digitaal
8 x Foto 40 x 50 cm
VLF THEMA 2022
Onderwerp: Limburgse Waterwegen

8 x DIGITAAL
8 x FOTO 40 x 50 cm
zie reglement.
DEZE WEDSTRIJDEN TELLEN MEE VOOR PUNTEN VLF
ONDERSCHEIDINGEN.
MEEDOEN is BELANGRIJKER dan WINNEN.

WEDSTRIJDEN
VLF CRITERIUM 2022

Jurering: 14 Mei 2022 OC ELEN vanaf 10,00u

WEDSTRIJDEN
VLF LIMFOTO 2022

Onderwerp: VRIJ

8 x Digitaal
8 x Foto 40 x 50 cm
Inleveren DIGITAAL via WETRANSFER naar wedstrijd@vlfvzw.be
Uiterste inzenddatum Digitaal: 31 augustus 2022
Inleveren foto’s tijdens VLF vergadering van 2 september 2022
Jurering: 24 September OC ELEN vanaf 10,00u

WEDSTRIJDEN
VLF THEMA 2022

Onderwerp: Limburgse waterwegen

8 x Digitaal
8 x Foto 40 x 50 cm
Inleveren DIGITAAL via WETRANSFER naar wedstrijd@vlfvzw.be
Uiterste inzenddatum Digitaal: 31 augustus 2022
Inleveren foto’s tijdens VLF vergadering van 2 september 2022
Jurering: 24 September OC ELEN vanaf 10,00u

VLFPROJECT
VLF PROJECT “ 1” 2022
Onderwerp: een lange sluitertijd
Fotograferen doen we allemaal, vaak voor onszelf, maar graag
willen we deze creaties delen met anderen.
Vaak komen deze werken niet aan bod in “traditionele”
wedstrijden… Vandaar trachtten we met dit project “andere”
fotografen een forum te bieden, waar originaliteit en creativiteit
voorop staan.
VLF PROJECT Is een UITDAGING voor alle fotografieliefhebbers
aangesloten bij VLFvzw.
Creativiteit is de leidraad doorheen dit gebeuren. Zowel een
thema als een techniek kan het onderwerp zijn.
Enkele (VLF) Fotografen lichtten het thema toe, laten zien hoe zij
dit aanpakken en geven de deelnemers inspiratie.
De deelnemers aan het project kunnen hun werken toelichten. De
geselecteerde werken zullen te zien zijn in een onlinegallerie,
maar kunnen ook terecht komen in een expo en/of een
VLFPROJECT jaarboek.
Het project bestaat uit drie delen, de projectavond, het inzenden,
en de feedback op de volgende projectavond. Hou rekening met
een drietal maanden tussen begin en eind.
.

VLFPROJECT
VLF THEMA 2022
Als eerste thema voor het VLFPROJECT is gekozen voor “ EEN
LANGE SLUITERTIJD”.
Voor dit thema kunnen ontelbare onderwerpen dienen, de minuten
mogen zelfs weg tikken, hoe langer hoe creatiever.
Laat het licht je sensor beroeren en laat anderen versteld staan
van de schoonheid van jouw fotografie.
Weet je niet hoe er aan te beginnen ? Geen nood, schrijf je snel in
voor onze projectavond.
De VLF-fotografen met ervaring , Patrick Van Vlaanderen, Cris
Martinez en George Brudnicki helpen je die avond op weg.
Verder laten we die avond zien hoe je zelf aan dit project kan
deelnemen.
afspraak 6 mei 2022. inschrijven vanaf 22 april 2022 via
project@vlfvzw.be of de website.
.

VLFPROJECT
VLF THEMA 2022
Dit project gaat thematisch aan de slag, maar dat thema kan
zowel om de inhoud gaan als om de techniek. Dat , samen met de
minimum pixelafmeting, zullen de enige criteria zijn voor
deelname. We willen de auteur volledige vrijheid geven in zijn of
haar visie om een beeld te creeëren. Sla ons met verbazing, laat
je ideeën de vrije loop en doe mee aan dit nieuwe Provinciale
initiatief.Je werken kan je eenvoudig via de website opladen ?
Toch twijfels, schrijf je dan snel in voor onze PROJECTavond, en
alles zal duidelijk worden
Afspraak 6 mei 2022 om 20.00 , GC TENTAKEL Zaal 3 ,
inschrijven via project@vlfvzw.be..
.

ACTIVITEITEN VAN ONZE CLUBS

ACTIVITEITEN VAN ONZE CLUBS

BREEDBEELD in
GESPREK
•

11 MEI 2022 – 20.00u “BREEDBEELD in GESPREK” met

•

Sharon Anouk Brouns is afgestudeerd als fotografe aan het LUCA, campus C-mine Genk. Vooral gespecialiseerd in straatfotografie, probeert Sharon te
experimenteren met het medium. In haar project Momentum, speelt ze met de analoge camera waarmee ze mysterieuze straatbeelden vastlegt. In 2017 werd ze
geselecteerd voor het Brussels Street Photography Festival en in 2019 won ze De Badhuiscollectie.

•

Carine Van Gerven studeerde af als kunstschilder aan het Provinciaal Hoger Kunstinstituut in Hasselt. In haar artistieke praktijk vond ze een interessante balans
tussen kunst en fotografie. Haar projecten zijn telkens geïnspireerd op schilderkunst met renaissance-achtige taferelen als resultaat.

•

Buiten haar werk en gezinsleven is Connie Akkermans een fotografe uit Maastricht. Als lid van fotogroep Fortega en deelneemster aan de Masterclass bij Forum
Beeldtaal gaat ze op zoek naar hoe ze verhalen kan vertellen met fotografie. Haar werk gaat van haarscherpe straatfotografie over stadslandschappen tot stemmige
documentaire fotografie.

•

Inschrijven via breedbeeld.org
moderator : Jan Coddé

Een organisatie van Breedbeeld, VLFvzw en Fotodigiclub De Teut Zonhoven.
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CURSUS
NATUUR &
LANDSCHAPS
FOTOGRAFIE

VOLGENDE UITGAVE....JUNI

2022

