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Beste Voorzitters, VLF afgevaardigden 
en VLF leden,

De realiteit heeft onze voornemens weer 
ingehaald.  Wij die dachten dat we begin mei
voorzichtig weer konden samen komen , 
moeten toch nog eventjes geduld hebben.

We blijven positief en passen ons aan.
De geplande start, met een VLF vergadering in 
mei, stellen we uit naar juni.  Ziet het er in juni 
nog niet goed uit, dan verplaatsen we onze 
activiteit naar september, maar laten we hopen 
dat we sneller aan de slag kunnen.

Voor de wedstrijdcommissarissen die de foto’s 
moeten inleveren, voorzien we twee dagen, 
waarbij ze de werken contactloos kunnen 
deponeren in een blauwe kunststofkist. Zij 
worden persoonlijk op de hoogte gebracht waar 
en wanneer.

HALLO 
FOTO
vrienden ! Wat staat er in de steigers ?

Van “live” bijeenkomsten is voorlopig nog 

geen sprake. Al hebben we een datum 

vastgelegd voor onze eerste VLF 

vergadering, na lange tijd,  in het GC 

TENTAKEL.  Ook de wedstrijden kunnen 

terug van start gaan, schoorvoetend 

beginnen we met het VLF criterium en in 

het najaar wellicht een Limfoto.

Maar het belangrijkste is natuurlijk jullie 

gezondheid. Nog effe doorbijten waarna 

we samen terug kunnen genieten van 

onze fotografie. Wij maken ons in ieder 

geval klaar voor een vernieuwde 

postcorona  werking binnen het VLF.

We blijven niet bij de pakken zitten,

Maar kijken met een positieve 

ingesteldheid vooruit. 



Wedstrijden

Lezingen

Toonmomenten

VOOR DIVERSE FUNCTIES BINNEN HET VLFBESTUUR ZIJN WE NOG STEEDS 

OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE MENSEN.

VLF vzw

In 2021

Pinhole opname f 150 20 sec ISO 6400



We nemen afscheid van
één van onze succesvolle en 
gedreven Limburgse fotografen.
Onze oprechte deelneming aan 
familie en vrienden.



KALENDER

2021

MEI

• 7 en 8  MEI 2021  inleveren van 

fotowerken VLF criterium

4x Foto 40 x 50 cm, vrij onderwerp

• 22 MEI 2021 Jurering VLF Criterium

JUNI

• 4 juni 2021  Algemene 

Ledenvergadering GC TENTAKEL ,

20.00u zaal 3 (onder voorbehoud)



KALENDER 2021

SEPTEMBER

• 3 SEPTEMBER 2021 Algemene 

Ledenvergadering, GC TENTAKEL, 

20.00u , zaal 3

• 8 SEPTEMBER VLF Lezing

20,00u GC TENTAKEL

• 22 SEPTEMBER VLF Lezing

20,00u GC TENTAKEL

OKTOBER

• 1 OKTOBER 2021 VLF Lezing

• DAG WORKSHOP

PINHOLE FOTOGRAFIE  (DIGITAAL)

OUD REKEM

NOVEMBER

• 5 NOVEMBER 2021 VLF 

vergadering



KALENDER

Op weg naar 2022

DECEMBER

• 3 DECEMBER 2021 VLF vergadering



WEDSTRIJDEN
VLF CRITERIUM 2021

Onderwerp: VRIJ

4 x Digitaal

4 x Foto 40 x 50 cm

VLF LIMFOTO 2021

Onderwerp: VRIJ

8 x Digitaal

8 x Foto 40 x 50 cm

VLF THEMA 2021

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

Onderwerp: VRIJ

4 x Digitaal

4 x Foto 40 x 50 cm

Inleveren DIGITAAL  via WETRANSFER naar 

wedstrijd@vlfvzw.be

Uiterste inzenddatum :  7 mei 2021 20.00u

Inleveren foto’s weekend 7 & 8 mei 2021

tenhuize voorzitter

VLF CRITERIUM 2021

mailto:wedstrijd@vlfvzw.be


WEDSTRIJDEN

Onderwerp: XXX

8 x Digitaal

8 x Foto 40 x 50 cm

Inleveren DIGITAAL  via WETRANSFER naar 

wedstrijd@vlfvzw.be

Uiterste inzenddatum :  xxxxxxx

Inleveren foto’s tijdens VLF vergadering van 1 oktober 

2021

VLF LIMFOTO 2021

mailto:wedstrijd@vlfvzw.be


WEDSTRIJDEN

Onderwerp: Limburgse waterwegen

8 x Digitaal

8 x Foto 40 x 50 cm

Inleveren DIGITAAL  via WETRANSFER naar 

wedstrijd@vlfvzw.be

Uiterste inzenddatum :  xxxxxxx

Inleveren foto’s tijdens VLF vergadering van 1 oktober 

2021

VLF THEMA 2021

mailto:wedstrijd@vlfvzw.be


EXPOSITIES



"1078 BLUE SKIES, 4432 DAYS - Anton Kusters" - Collected Works

Anton Kusters (België, 1974) is een multidisciplinair kunstenaar 

die zich uitdrukt via fotografie, film, geluid en installaties. 

Zijn projecten zijn het resultaat van gedetailleerd voorgaand 

onderzoek waarbij de impact van geschiedenis, cultuur en 

herinneringen centraal staan. Kusters stelt alternatieve 

denkwijzen voor om over collectieve trauma’s te reflecteren. 

Hij engageert zijn publiek om hun proces van herdenking en 

contemplatie verder te zetten, zonder obstakels als 

dramatisering of polarisering.

C-MINE

C-mine 10

3600 Genk

Tem 30 mei 2021



Silica - Manu Bloemen

Ontdek de verborgen romantiek in de verstilde fotografie van 

Manu Bloemen. De Lommelse fotograaf/kunstenaar 

presenteert zijn solotentoonstelling 'Silica' in de nieuwe Galerij 

van CC De Adelberg. Hij creëert er een wereld achter glas 

waarin niets is wat het lijkt. Alles is doorzichtig, iedereen 

vervormbaar. De expo loopt tot en met zondag 6 juni '21 en 

kan je bezoeken elke zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. 

Om drukte te vermijden, reserveer je best vooraf een tijdslot. 

Kinderen zijn ook welkom, gelieve voor hen eveneens een 

plaatsje te boeken. Ben je in de buurt, heb je niet gereserveerd 

maar kom je toch graag een kijkje nemen? Meld je aan bij de 

balie, zij bekijken wanneer het eerstvolgende tijdslot 

beschikbaar is.

CULTUURcentrum De Adfelberg

Adelbergpark 1

3920 LOMMEL



© Lennert Berx

ONDERSPOREN - (on)zichtbare bewegingen in beeld

De groepstentoonstelling ONDERSPOREN toont niet alleen 
werk van 56 fotografen, maar viert ook het continue verbreden 
en herdenken van het fotografische beeld in een steeds 
veranderende maatschappelijke, historische en technologische 
context.
Sinds 2014 bundelt LUCA School of Arts de krachten van vier 
sterke opleidingen fotografie in Vlaanderen en legt daarmee al 
enkele jaren een belangrijke basis voor de toekomst van de 
Belgische fotografie. Toch gaat er achter elke opleiding ook 
een decennialange traditie vooraf, waarin het DNA van het 
latente beeld zit vervat. De expositie brengt deze onderhuidse 
DNA-sporen voor het eerst naar boven en onderzoekt op 
welke wijze de fotografische blik wordt doorgeven aan de 
volgende generaties eigenzinnige beeldenmakers, hoe deze in 
interactie gaan met elkaar en tussen welke verbindingen 
nieuwe paden worden aangelegd.

Alumni, docenten, studenten en onderzoekers van LUCA 
School of Arts stellen deze continue zoektocht naar een 
vernieuwende beeldcultuur voor onder deskundige 
begeleiding van curator Emmanuel d’Autreppe. Hij wordt 
hierbij ondersteund door de coördinatoren en docenten van 
de verschillende opleidingen fotografie.

CCHA – Cultuurcentrium Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
Tot 6 juni 2021

© Lennert Berx



Fototentoonstelling 't Oud Hospitaal //MoMeNT//

MoMeNT heeft een zwak voor het heden, het verleden en de 
toekomst. Soms moeten we het verleden kennen om het 
heden beter te begrijpen. In de volksmond wordt het 
Julianusplein dikwijls nog geduid als de plek van het oud 
hospitaal. Voor de dertigers onder ons is deze verwijzing naar 
een periode van ver ergens in de vorige eeuw. En toch! 
Tongenaar Jos Molenaers studeerde begin jaren ‘80 af als 
fotograaf te Genk. Als eindexamen koos hij ervoor om een 
fotoreportage te maken van het dagelijkse werk in het 
toenmalig hospitaal. Deze foto’s kwamen na de diploma-
uitreiking nooit meer uit de doos.
2020, exact 40 jaar later, is hét MoMeNT om deze zwart-
witfoto’s publiekelijk te maken, tevens als hartverwarmende 
boodschap om dank en steun te betuigen aan onze helden van 
de zorgsector, die in eerste lijn staan tegen de strijd met het 
coronavirus. De tentoonstelling bestaat uit negen grote foto’s 
die in de raamnissen langs het huidige Eburon Hotel worden 
opgehangen. Aan de grote inkom van het Julianuscomplex
worden een 40-tal kleinere foto’s die gekleefd op de vitrine van 
een leegstaand winkelpand. Bij Toerisme Tongeren ligt een 
boek waarin het publiek of de toevallige passant een reactie of 
anekdote kan delen naar aanleiding van de tentoonstelling.

Julianusshopping
Via Julianus 2
3700 Tongeren
Tot 30 Juni 2021

© Jos Molenaers



FOTOFESTIVAL PELT “ LENS op de MENS”

Op enkele jaren tijd veroverde ‘Lens op de mens’ een plaats op de 

wereldwijde fotografiekaart. De vorige editie werd bezocht door 

meer dan 25.000 mensen uit diverse windstreken. Op een 

parcours van ongeveer 3 km werden 650 ingezonden foto’s 

getoond.

Alle professionele en gedreven amateurfotografen uit de hele 

wereld zijn welkom om in Pelt hun meest fotogenieke werken te 

tonen aan een groot publiek. Centraal in het festival staat opnieuw 

‘de mens’. Inschrijven was mogelijk tot 7 februari 2021. Een 

internationale jury bestaande uit professionele fotografen heeftl de 

foto’s geselecteren voor de tentoonstelling. Hierbij ook heelwat

VLF leden. 

Zondag 6 juni
Academische zitting en start van het internationale fotofestival ‘Lens op 
de Mens’ (onder voorbehoud)

10.30 uur – Zinnezaal CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Pelt
Genodigden: deelnemers, vrijwilligers en genodigden
Officiële start met prijsuitreiking van het derde internationale fotofestival ‘Lens 
op de mens’ in Pelt.
Officiële opening van de tentoonstellingsroute door de straten en pleinen van 
Pelt en de gasttentoonstellingen op enkele binnenlocaties en veel 
buitenlocaties.

De foto’s zullen te bezichtigen zijn tot einde september 2021.

Meer info:

http://www.fotofestivaloverpelt.be/

© winnaars 2019 - IFP



FOMU – ISSEI SUIDA 

ISSEI SUDA- MIJN JAPAN
In de Japanse fotowereld is Issei Suda (1940-2019) een beroemde 
naam, maar in Europa is zijn werk relatief onbekend. Met deze eerste 
grote overzichtstentoonstelling buiten Japan wil het FOMU daar 
verandering in brengen.
In bijna zestig jaar tijd bouwt Suda een eigenzinnig oeuvre op met vaak 
surrealistische beelden. Hij ontwikkelt een heel eigen en consistente 
beeldtaal, gekenmerkt door het vierkante formaat en de contrastrijke 
zwart-wit afdrukken. Door zijn lens krijgt de alledaagse werkelijkheid 
een betoverende glans.

Suda begint zijn carrière in de turbulente jaren 60 als stage 
photographer bij het experimentele theatergezelschap Tenjo Sajiki. Hij 
kent zijn grote doorbraak in 1978 bij de publicatie van zijn eerste 
fotoboek, Fushi Kaden. Zijn hele carrière lang fotografeert hij bijna 
uitsluitend in Japan, van de traditionele festivals op het platteland tot 
het leven in de drukke straten van Tokio.
Voor Suda zijn al zijn foto’s favorieten. Samen vormen ze een fotoalbum 
waarin hij zichzelf en zijn tijd weerspiegelt ziet.
Curatoren: Frits Gierstberg & Anne Ruygt

Fomu Antwerpen
EXPO
07.05.2021 - 03.10.2021

© ISSEI SUDA



RE-COLLECT
HET FOMU VERZAMELT, 2010-2020

Vincent Delbrouck, Bieke Depoorter, Boris Mikhailov, Max Pinckers, 
Annemie Augustijns, David Claerbout, Jacques de Lalaing, Kimbei
Kusakabe, Zanele Muholi, Dirk Braeckman … Het zijn maar enkele van 
de fotografen waar het FOMU de afgelopen tien jaar werk van heeft 
verworven voor haar collectie.

De tentoonstelling re-collect neemt je mee op een associatieve 
wandeling doorheen een decennium aan collectie-aanwinsten. We 
kiezen voor een niet-chronologische opstelling waardoor nieuwe 
verbanden tussen de werken ontstaan. Drie focuspunten lopen als rode 
draden doorheen re-collect: een focus op Belgische fotografie, op 
internationaal maatschappelijk relevante fotografie en een duidelijke 
samenhang met onze tentoonstellingen. Tegelijkertijd biedt de expo 
een blik op verleden, heden en toekomst van de collectie.
Het FOMU herbergt een internationale, diverse collectie van ruim drie 
miljoen objecten. Het geheel is tegelijkertijd historisch en actueel en 
bestaat uit vier deelcollecties: beeld, apparatuur, fondsen en boek. Elk 
jaar breiden we de collectie uit met nieuwe aankopen en schenkingen.
De tentoonstelling re-collect toont recente aanwinsten uit de 
deelcollectie beeld.

Fomu Antwerpen
EXPO
07.05.2021 - 03.10.2021

© Vincent Delbrouck



ANTWERPPHOTO  festival

AntwerpPhoto Festival is terug.

Save the date! 26-06 > 26-09-2021

Meer info volgt snel.

Campagnebeeld © Jimmy Kets



LEZINGEN & WORKSHOPS



LEZINGEN & WORKSHOPS

8 SEPTEMBER 2021

“VINTAGE lenzen  & HYBRIDE fotografie”

Patje VANDEBROEK – Stefan MIGALSKI

VLF leden: 5€  niet leden: 8 €

XX OKTOBER 2021

WORKSHOP PINHOLE FOTOGRAFIE

10.00u /17.00u     incl. lunch

locatie: Oud Rekem

VLF leden: 50 €  niet leden: 80 €

max 12 deelnemers

22 SEPTEMBER 2021

“ PINHOLE in het DIGITALE TIJDPERK “

Stefan MIGALSKI

VLF leden: 5€  niet leden: 8 €

XX OKTOBER 2021

“ MODELFOTOGRAFIE “

Kris ROGIERS

VLF leden: 5€  niet leden: 8 €

XX = juiste data nog niet bekend.



PORTFOLIO



Judith PLUSQUIN

Door mijn grote voorliefde om te reizen zijn mijn favoriete onderwerpen wijdse
landschappen, gebouwen (kerken, kerkhoven) en natuur (dieren en bloemen). 

Ik hou ook enorm van dramatische luchten en een beetje urbex.

Verder ben ik als amateurfotograaf ook voorzitter van Fotoclub De Lens - Bilzen.. 



JUDITH PLUSQUIN
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EN STUUR JOUW PORTFOLIO IN !
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die hun portfolio willen presenteren in onze Nieuwsbrief. 

Graag een mailtje (kan via wetransfer) met +/- 10 van je werken met een tekstje waarin je je voorstelt. 

Een foto van de fotograaf (selfie) is ook welkom. mailen naar nieuwsbrief@vlfvzw.be

Volgende uitgave eind augustus 2021. (editie September)

DOE ZOALS JUDITH



VLF 
WERKING

Om de werking en de coördinatie 

met de aangesloten fotoclubs te 

waarborgen is het VLF vzw nog 

steeds op zoek naar mensen die 

ons team willen versterken.

Meer info via bestuur@vlfvzw.be VRIJETIJDS FOTOGRAFIE PROMOTEN VERSTERKEN&



VOLGENDE UITGAVE....SEPTEMBER 2021


