
JAARVERSLAG 2021  FC-BERNHEZE

datum omschrijving programma locatie

26-jan clubavond - algemene ledenvergadering digitaal

- 22 foto's besproken van opdracht 'combinatie in 

één foto van foto die je inspireert en jouw 

uitwerking ervan'

23-feb workshop

cursus Photoshop voor beginners door Wil van 

Oorsouw digitaal

tot 4-mei - 6 lesavonden

- 15 deelnemers, van wie 13 de hele cursus

2-mrt clubavond bespreking van 15 foto's 'selfie' en 8 foto's digitaal

ontluiking'

16-mrt clubavond

presentatie van 57 kettingfoto's en bespreking van 25 

van deze foto's digitaal

13-apr clubavond

presentatie van 44 foto's rode draad en bespreking 

van 38 van deze foto's digitaal

10-mei foto-expo jaarlijkse foto-expositie gecanceld wegens corona

18-mei clubavond bespreking van 11 foto's 'moeder' digitaal

8-jun clubavond gecanceld wegens corona digitaal

29 juni tot foto-expo expositie van fotodoek met 55 kettingfoto's Laverhof Heeswijk

29-aug seizoen 2019-2020 met tekst 'Het samenspel van

donker en licht onthult de schoonheid van het leven'

6-jul clubavond

bespreking van 20 foto's 'vrij', gemaakt door 10 

groepjes leden digitaal

7-sep clubavond Hoera! Na een jaar weer een fysieke bijeenkomst De Wis

Bespreking op groot scherm van 18 foto's 'contrast op 

straat' van 12 leden

17 sept. tot foto-expo

expositie van fotodoeken kettingfoto's seizoenen 2019-

2020 en 2020-2021 De Nistel, Nistelrode

31 okt.

28-sep clubavond - bespreking van 20 foto's 'golden hour' De Wis

- bespreking van 12 foto's vrij werk

- start kettingfotoproject 2021-2022



19-okt clubavond

- boeiende presentatie Eva Roefs van de making off 

van haar fotoboek Studio Trompettersteeg De Wis

20 leden - briefjes surprisefoto getrokken

27-okt clubavond voor expositie Alle Zielen 26 foto's 'verbinding' in Studio Roefs

passepartout en 34 foto's op scherm besproken 

30-okt expositie Expositie Alle Zielen Abdij van Berne

9-nov clubavond 40 foto's 'herfst 2.0' besproken De Wis

30-nov clubavond 25 surprisefoto's gepresenteerd en besproken digitaal

14-dec clubavond

122 foto's vrij werk van 15 fotografen op groot scherm 

besproken digitaal


