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1. BFF/FPB 
Een nieuw jaar met in de startblokken een aantal nieuwe projecten welke we 
dit jaar trachten te finaliseren. 
De ac9viteiten van de Federa9e worden vermeld in het kader naast deze tekst.   
Je kan zien dat er twee projecten in de pijplijn zi>en. Het ene is afgerond, aan 
het andere wordt nog gewerkt, maar zou dit jaar gerealiseerd kunnen worden.  

Project 1 :  Fotograaf van het jaar 

Dit is een "kampioenschap" op basis van 4 wedstrijden, GPB en OBPC, en twee 
na9onale wedstrijden. Het lid met de meeste punten in alle 4 de wedstrijden 
wordt uitgeroepen tot "Fotograaf van het Jaar". Meer informa9e volgt.  

Bel image 2022 magazines en de laatste ENews edi9es zijn vanaf heden 
beschikbaar op onze website. (Tabblad TijdschriPen). 
De Grote Prijs van België (GPB). Ter herinnering, deze wedstrijd is gra9s en 
voorbehouden aan onze leden. De jurering vind plaats op 4 maart. 

Bedankt voor uw inschrijving of herinschrijving voor 2023 als lid van BFF. 
Dankzij uw hulp en steun kunnen we groeien als organisa9e. Uw opmerkingen 
en verwach9ngen naar de Federa9e toe zijn al9jd welkom en zien we als een 
opportuniteit  om samen te kunnen groeien. 

2. Aankondiging na:onale wedstrijden:  

3. Aankondigingen club tentoonstellingen 
h>ps://Wp-bff.org/nl/tentoonstellingen/ 

Fotoclub ZEFODA Zemst 
o Tentoonstelling :  

▪ Vrijdag 3 maart : Vernissage om 20u. 
▪ Zaterdag 4 maart vanaf 13 tot 19u, en zondag 5 maart vanaf 10 tot 19u. 

o Plaats : Ontmoe9ngscentrum, Zemstsesteenweg, 15 à Zemst-Hofstade.  

Photo Club Seraing 
o Tentoonstelling :  

▪ Vrijdag 17 maart om 20u : vernissage 
▪ Zaterdag 18 maart vanaf 14 tot 20u, en zondag 19 maart vanaf 10 tot 19u. 

o Plaats : Salle du Jardin perdu, Rue de la Jeunesse, 2 à 4100 Seraing  

Naam v/d Wedstrijd Slui:ng Link naar website

GPB 27 / 02 GPB

1ste FOCUS Na-onaal Digitaal Salon 
24 / 04

Focus
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Activiteiten 

FBP/BFF 

GPB  23 jan – 27 feb 

Salon FBP 27 mei 

Project 1 

Fotoreeks 

Project 2 

Photodays 

OBPC 

Leden 

Contact adres 

http://www.gpbcontest.org/GPBContest
https://www.focusgeraardsbergen.be/
https://fbp-bff.org/nl/tentoonstellingen/
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4. Fotografische aankondigingen 
Phototrend 
• Jean René, beter bekend als JR, fotografeert 1000 mensen in Miami om een gigan9sche 

muurschildering te maken. 
o 1000 inwoners van Miami voor een muurschildering 

Blog Artsper 10 dingen die je moet weten over JR 
Jean René is een geëngageerd hedendaags kunstenaar. De Parijzenaar beoefent al enkele jaren fotografie 
en straatkunst en is erin geslaagd een breed publiek te verleiden. Zijn specialiteit? Monumentale werken, 
vaak in de open lucht. Hij zegt ook dat hij "de grootste kunstgalerij ter wereld bezit: de muren van de hele 
wereld". 

Blind-Magazine 
• Het portret in de geschiedenis van de fotografie: 

• Deel 1 : Portrait - 1ère par9e 
• Deel 2 : Portrait - 2ème Par9e 

• Welcome to the Leica World :  Leica World 

• 99 Cameras Club, de club van fototoestellen : 99 Cameras club 

Na:onal Geographic : « These are the best travel photos of 2022 » :  Travel 2022.  
Iedereen zal dit kunnen waarderen volgens zijn eigen criteria en gevoeligheid. 

Reporters Sans Fron:ères bieden fotoalbums aan van bekende fotografen.  
De thema's zijn divers, maar het doel is steeds hetzelfde:  RSF Albums 

Nath-Sakura (Studio B612) : Kunst en Fotografie. Conferen9e 

5. Allerlei 
a. Voorstel ac:viteiten 

i. Voor hen die hun fotografievaardigheden willen verbeteren of gewoon een fotografisch 
groepsuitstapje willen maken, kijk even op de volgende website : Fotografie uitstapjes. 

ii. Photo Brussels Fes:val 26.01 tot 26.02.23:  Photo Brussels Fes:val 

b. Nieuwe leden 
We mogen nog steeds veel nieuwe leden verwelkomen. Er zijn er echter te veel om op te noemen. 
Wij wensen hen een warm welkom en veel voldoening binnen onze organisa9e. 
Dank ook aan degenen die terugkeren en niet te vergeten degenen die doorgaan... 

Citaat : « Wat fotografie ad infinitum reproduceert, gebeurt maar één keer», Roland Barthes. 

Het Bestuur 
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https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/video-il-prend-en-photo-1000-habitants-de-miami-pour-une-fresque_5524752.html?mc_cid=290a9049cb&mc_eid=7f602076d6
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-jr/
https://www.blind-magazine.com/fr/lab/le-portrait-dans-lhistoire-de-la-photographie-1e-partie/
https://www.blind-magazine.com/fr/lab/le-portrait-dans-lhistoire-de-la-photographie-2e-partie/
https://www.blind-magazine.com/en/stories/welcome-to-the-leica-world/
https://www.blind-magazine.com/fr/stories/99-cameras-club-le-club-des-passionnes-dappareils-photo-blind-magazine/
https://www.nationalgeographic.com/travel/article/best-travel-photos-2022?mc_cid=2ae957ad4d&mc_eid=7f602076d6
https://boutique.rsf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oUcmI-a0GCA
https://www.formationphoto.be/
https://www.photobrusselsfestival.com/?utm_source=etarget&utm_medium=email&utm_campaign=202302_Baxton_Photographes

