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De voorzitter, Kees, opent de avond, en heet 14 leden welkom en ook een welkom aan
aspirant lid Ron Meijer.
Jannes vertoont de 4 door leden gemaakte associatiereeksen.
Er zijn 4 keer dezelfde beginfoto gebruikt. Bij 2 reeksen was de opdracht weinig
scherptediepte.
De foto’s worden op het scherm vertoont, en zijn voorzien van de tekst die de maker
erbij heeft gevoegd. Er was ook een muziekje onder gezet.
De presentatie was prachtig door Jannes in elkaar gezet. De reeksen waren heel divers
en er waren heel bijzondere en originele associaties gemaakt.
De reeksen zijn terug te zien op de website.
Cor doet vanavond de foto bespreking, en hij mag zelf kiezen op welke wijze.
Hij kiest ervoor om eerst de makers van de foto aan het woord te laten.
Paul had het kerkje in Langezwaag vanuit twee standpunten op de foto gezet, een voor
en een zij aanzicht en dit samengevoegd ,met de weg naar de kerk toe in het midden ,
van de foto. Het was een experiment en er was nog iets met 2 keer 39 stappen. Dit heeft
Paul uitgelegd.
Cor had een close-up gemaakt van zeewier, met herhalende lijnen en vormen. Een mooie
scherpe foto met zacht bruine kleuren.
Robert had bij Lassaulec een wand met blauw getinte vensters gezien. Op de foto die hij
daar van gemaakt heeft zien we blauwe vlakjes verspreid op een witte ondergrond. Een
mooi en rustig, toch niet saai beeld leverde dit op. Heel knap gezien.
De foto van Petra was het tegenovergestelde van rustig. We zien allemaal drooggevallen
bootjes met fel oranje boeien, en op de achtergrond huisjes met diverse kleuren. De
herhaling zat in de bootjes, boeien en kleuren. Een heerlijke kijkfoto.
Kees vd. Vooren zag een brug in Frankrijk, met herhalende bogen en lijnen. Deze foto
was in zwart/wit afgedrukt wat het geheel erg imposant maakte. In kleur was dit ook
een mooie foto geweest.
Twee keer twee mensen in dezelfde houding, hoofden naar elkaar toegebogen, op een
terras, was van Jannes. Het was al een oudere opname maar Jannes wilde deze prachtige
foto heel graag tonen bij een passend thema. Goed gelukt.
De avond was kort , boeiend en erg plezierig.
We hebben verrassende foto’s gezien en ( amusante) maak verhalen gehoord.
Jansje Faber
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