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Algemene ledenvergadering
en “je mooiste foto”
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Na afloop van de algemene ledenvergadering stelt Kees van de Vooren de professioneel
fotografe Helen de Vries, wonende te Jubbega, aan het woord. Helen is cum laude
afgestudeerd aan de Fotoacademie in 2010. Sindsdien is zij beroepsfotograaf.
Haar website is https://www.helendevries.nl
Haar presentatie en beoordeling van onze foto’s was prettig. Ze gaf veel positieve kritiek
met suggesties over hoe anders naar de foto’s gekeken kan worden, om het beeld te
versterken of zelfs een beetje te vervreemden. Het wordt door de leden gewaardeerd.
We zagen veel uiteenlopende beelden voorbij komen. Herman bood een foto aan van een
intrigerend gebouw met een blauwe façade met een hele leuke lijnenspel. Franke zijn
foto is herkenbaar in zijn eigen stijl en lijkt op een schilderij. De foto is in het bos
gemaakt waar de bomen zijn vervreemd door de camerabeweging. De bomen leiden je
oog naar een zwevend figuur. Al met al is het een prachtig, dromerig beeld. De foto van
Koen is een mooi helder kleurig landschap van een rivier die het oog mooi het tafereel in
leidt door het beeld heen, naar achteren. Kees Schram ging weer een minimalistische
kant op: een stukje zeewier op de strand van bovenaf gefotografeerd. Jannes bood een
straatbeeld van een fietser aan, Jansje, drie fleurige tulpen van dichtbij gefotografeerd.
Hanneke haar foto was ook op straat genomen; een jongen met zijn mobieltje naast een
fontein met een beeld in gelijke houding zittend; een goed gevonden foto. Een zwart/wit
foto van Betty, heel grafisch, de schaduwen van een groep mensen. De foto is gemaakt in
Deventer tijdens ons clubuitje op 13 april jl. in Deventer. Het is een studie in abstractie
als je bereid bent om anders te gaan kijken naar wat je voor je ziet. Een zeer sterk
beeld.
Helen heeft zes foto’s uitgekozen voor onze voorpagina. Die foto’s zijn van Cor Pot, Rieke
Brouwer, Dig Tazelaar, Peter van Zwol, Kees van de Vooren en Hans Slot.
De avond was gezellig met intrigerende foto’s.
Iedereen een fijne vakantie gewenst en tot de volgende clubavond van het nieuwe
seizoen!
Jannes & Hans
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