
INSPIRATIEDAGGELDERLAND ZUID 

22 NOVEMBER 2015WAGENINGEN 
Op 22 november organiseert Afdeling Gelderland Zuid een leuke en leerzame inspiratiedag voor 

persoonlijke leden en clubleden uit onze Afdeling. Alle lezingen en workshops worden verzorgd door 

mensen uit de Afdeling. Wat hebben we veel deskundigheid in huis! 

De dag duurt van 10 tot 16 uur. ’s Morgens zijn er 4 activiteiten tegelijk en ’s middags zelfs 5. Daaruit 

moet je vooraf een keuze en een reservekeuze maken en bij je opgave vermelden. We proberen 

iedereen zoveel mogelijk volgens zijn of haar wensen in te delen. 

Tussen de middag wordt er voor een lekkere lunch gezorgd en is er tegelijkertijd een markt, waar 

tweedehands fotospullen kunnen worden verkocht of aangeschaft. Al je overbodige apparatuur, 

filters, boeken, bladen, enzovoort, kun je hier aan je mede-fotografen proberen te slijten.                

Voor kopers: pinnen gaat natuurlijk niet, dus neem voldoende contant geld mee.             

De dag vindt plaats in Creatief Centrum ’t Venster, Generaal Foulkesweg 42A, 6703 BT Wageningen. 

Deze fantastische dag kost slechts € 15,- inclusief lunch, koffie en thee. 

 

WELKOM! 



PROGRAMMA 
  

 
A1 Presentatie 
Natuurfotografie  
Andrea Gulickx 
10-12 uur 
 

 
A2  Presentatie  
Portretfotografie 
René Nieuwenhuis  
10-12 uur 

 
A3 Lezing 
Beeldtaal 
Peter van Tuijl 
10-12 uur 

 
A4 Inleiding 
Lightroom 
Mike van Lierop 
10-12 uur 

 

 
Lunch en Markt  
 

 
Lunch en Markt  
 

 
Lunch en Markt  
 

 
Lunch en Markt  
 

 

 
B1 Lezing  
Natuurfotografie 
Renk Ruiter 
14-16 uur 
 

 
B2 Workshop 
Portretfotografie  
Theo Fama en Nico 
van der Boor   
14-16 uur 

 
B3 Lezing 
Fotobespreking 
Hans Brongers 
14-16 uur 

 
B4 Wat is er nieuw 
in Lightroom 6? 
Mike vanLierop 
14-16 uur 
 

 
B5 Presentatie  
Smart-Phone 
fotografie 
Remko Zijlstra 
14-16 uur 

 

  



Toelichting 
A1 Andrea Gulickx, mentor van het Afdelingsmentoraat Natuur, presenteert haar eigen werk. 

Nieuwsgierig? Neem vast een kijkje op www.andreagulickx-photography.nl. 

A2 René Nieuwenhuis, lid van De Zutphense, presenteert zijn portretten (prints). Voor een eerste 

indruk: www.renenieuwenhuis.nl of www.dezutphense.nl. 

A3 Peter van Tuijl, o.a. zeer ervaren Bondsmentor, wijdt je in in de geheimen van de beeldtaal. Welke 

boodschap wil je overbrengen met je foto en welke beeldende middelen kun je daarvoor gebruiken? 

A4 Mike van Lierop legt de basisbeginselen van Lightroom uit.   

B1 Renk Ruiter, fotograaf voor Utrechts Landschap en lid van de gespreksgroep Camera Natura,  

presenteert zijn werk. Zijn motto’s: ‘Kijk met je ogen, zie met je hart’ en ‘Gewoon is ook bijzonder’.  

B2 Ga zelf actief aan de slag met Portretfotografie. Twee ervaren begeleiders, Theo Fama en Nico van 

der Boor, maken je wegwijs met lampen, flitsers en het aansturen van een model.  

B3 Hans Brongers is auteur van het handboek ‘Over foto’s gesproken’. Voor wie de methode kent 

wordt een en ander weer eens opgefrist, maar de lezing is ook geschikt voor ‘nieuwelingen’.   

B4 Welke extra features heeft de nieuwste versie van Lightroom te bieden? Mike van Lierop geeft 

uitleg. Voor mensen die al wat ervaring met dit programma hebben. 

B5 Remko Zijlstra leert je (beter) fotograferen met je mobiele telefoon. Ook vertelt hij ‘alles’ over 

extra lensjes en bewerkings-apps. Met practische oefeningen!     

http://www.renenieuwenhuis.nl/
http://www.dezutphense.nl/


Aanmelden 

 

Meld je uiterlijk 15 november aan voor deze dag door 

1. Een mailtje te sturen naar gldzuid@gmail.com. Vermeld je naam, je fotobondlidnummer en je 

voorkeursactiviteiten met tussen haakjes je reservekeuze. Doe dat zo (voorbeeld):  

Mijn voorkeuren zijn : A3 (A1) en B5 (B2).  

Graag ook even vermelden of je verkoopruimte wilt op de fotomarkt, dan weten wij hoeveel 

tafels we daarvoor neer moeten zetten.  

2. € 15,- over te maken op NL55 INGB 0005 8562 78 t.n.v. Afd. 06 Gelderland Z Fotobond o.v.v. 

Inspiratiedag 2015. 

Zo snel mogelijk na 15 november krijg je te horen hoe je bent ingedeeld. Als de dag onverhoopt niet 

doorgaat – bij te weinig aanmeldingen – hoor je dat natuurlijk ook. 

 

 

 

 

 

mailto:gldzuid@gmail.com

