Egmond aan Zee, november 2015
Onderwerp: voorinschrijving fotoboek (voor 27 november 2015)

Beste leden van de Fotobond,

De Landelijke fotojournalistiekgroep van de Fotobond is op 4 november 1995 opgericht en
bestaat dus 20 jaar. Documentaire-, straat- en journalistieke fotografie staat steeds meer in
de belangstelling. Niet alleen in kranten, tijdschriften en op internet, maar ook bij veel
vrijetijdsfotografen. Dat merken wij als leden van de journalistiekgroep steeds tijdens onze
presentaties, lezingen en workshops bij de fotoclubs in het land en natuurlijk tijdens de
jaarlijkse ballotages van onze groep.
De belangstelling voor ons fotowerk tijdens het Fotofestival Naarden 2015 in het Stadhuis was
groot. We kregen veel liefhebbers op bezoek met de vraag “kunnen we jullie werk ook
samengebracht zien?” Dat is binnenkort mogelijk!
We brengen het fotoboek in een beperkte oplage uit. Het wordt een mooi formaat: 22 x 28
cm staand, met 96 pagina's, full color gedrukt, in een genaaid gebonden uitvoering. Naast
heel veel fotowerk is het ook leerzaam om te zien hoe vrijetijdsfotografen omgaan met
journalistieke fotografie. Tevens wordt in het boek een essay opgenomen van de
gerenommeerde fotojournalist: Ahmet Polat, tevens ‘Fotograaf des Vaderlands’.
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen. Het ontwerp is nagenoeg klaar voor de
drukker. Voor een indruk van ons fotoboek hebben we een zestal pagina’s bijgevoegd op
pagina twee. Gelet op eerdere reacties willen we de leden van de Fotobond in de
gelegenheid stellen om in te schrijven op dit fotoboek. De kosten zijn slechts dan € 17,50
(exclusief € 8,00 verpakking- en verzendkosten). Daarna wordt de verkoopprijs hoger.
Wil je er zeker van zijn dat je in het bezit komt van dit fraaie fotoboek, maak dan vóór 27
november het bedrag van € 25,50 (inclusief € 8,00 verpakking- en verzendkosten) over op
NL32INGB0003435184 t.n.v. J.H. van der Veen, onder vermelding van: fotoboek, je naam en
adresgegevens. Het boek is in januari 2016 gereed en wordt vervolgens zo snel mogelijk
verzonden.
Met vriendelijke groeten,
Namens de begeleidingscommissie van de ‘fotojournalistiekgroep 20 jaar’,

Jan Hendrik van der Veen (coördinator)
Peter van Tuijl
Chris Bakker
Armando Jongejan

Voor een eerste indruk van het boek; een zestal pagina’s waarin de verschillende stijlen en
benaderingswijzen van de fotografen tot uitdrukking komen.

