fotosz.nl
Fotografie Stichting Zuid Nederland

NIEUWSBRIEF
Eindhoven, maart 2009
In samenwerking met Galerie Pennings organiseert fotosz.nl lezingen en workshops over onderwerpen die een relatie hebben met fotografie. We hopen u te mogen begroeten op:
Dinsdag 10 maart 2009
Wiesje Peels
Lezing over haar fotoprojecten.
Wiesje Peels licht haar werk en werkwijze toe aan de hand van gerealiseerde fotoprojecten.
Zij studeerde in 1998 af aan de kunstacademie St. Joost in Breda. Ze woont en werkt in Breda en
exposeerde o.a. in het Noordbrabants Museum, De Wieger te Deurne, bij de NBKS,
het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en de Pont in Tilburg.
Donderdag 9 april 2009
Ir. Jetse Reijenga
Lezing over fotografie en haar toepassingen in historische context.
Een historisch overzicht van de ontwikkeling van de fotografie in relatie tot kunst, cultuur en
maatschappij. Jetse Reijenga is chemicus en hoofddocent bij de TU/e. Hij is co-auteur van een
boek over Fotografie en Duurzaamheid in Historisch Perspectief en amateurfotograaf.
Woensdag 13 mei 2009
Mischa Keijser
Insomnia heet het nieuwste fotoboek waarin Mischa Keijser zijn werk presenteert.
Het boek vertelt een verhaal over Nederland en de liefde. Ten midden van zijn werk, hij exposeert ten tijde van de lezing solo in Galerie Pennings (19-04 t/m 23-05), zal Mischa zijn passie voor
fotografie toelichten. De nadruk zal liggen op landschapsfotografie waarvoor Mischa een bijzonder
talent ontwikkeld heeft.
Algemene informatie:
Lokatie: Galerie Pennings • Geldropseweg 61B (eerste etage) • Eindhoven
Ontvangst: vanaf 19.45 uur • Aanvang: 20.15 uur • Afsluiting: 22.00 uur
Kosten: € 5,- p.p. inclusief koffie/thee
Deelname svp. aanmelden via: info@fotosz.nl
In uw mailtje a.u.b. vermelden:
Naam / aantal personen / welke lezing(en).
Contactgegevens:
Joyce van de Ven, secretaris fotosz.nl
Tel.:		
040 293 02 70						
e-mail adres: info@fotosz.nl
website:
www.fotosz.nl
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