LEZINGEN
Vrijdag 3 oktober

2014- 2015
2014

Marjon de Groot
Marjon de Groot geeft rondleidingen, cursussen en
workshops in het Van Abbemuseum. Zij vertelt over
conceptuele fotografie (o.a. van Hans Biezen) in de collectie
van het Van Abbemuseum. De lezing valt samen met een
expositie van Hans Biezen in Galerie Pennings.
Donderdag 27 november

2014

Annie van Gemert
Fotografe Annie van Gemert is bekend van haar projecten
en fotoboeken Jongens & Meisjes, Kinderrijk en
Schooluniformen. Haar serie over kinderrijke gezinnen
was onlangs te zien in het Noordbrabants Museum in
Den Bosch in het kader van de expositie Gezin XXL.
Zij vertelt over haar eigen werk.
Vrijdag 23 januari 2015

2015

Ton Hendriks
In 1995 gaf fotograaf en docent Ton Hendriks het boek
Beeldspraak. Fotografie als visuele communicatie uit.
Het boek bevat foto’s van bekende Nederlandse fotografen.
Na twintig jaar vond Hendriks het tijd voor een update:
Beeldspraak is opnieuw uitgegeven, uiteraard voorzien van
nieuwe foto’s van bekende hedendaagse Nederlandse
fotografen.
Donderdag 5 maart

2015

Martijn van de Griendt
Straatfotograaf Martijn van de Griendt is vooral bekend door
zijn foto’s over jeugdcultuur. Vorig jaar was zijn expositie
Forever Young te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Ook
verscheen er een boek onder dezelfde titel. Hij vertelt over
zijn eigen werk.
Voor alle avonden geldt:
Locatie:
Galerie Pennings
Geldropseweg 61B
5611 SE Eindhoven
040 – 2930270 / 06 - 46752403
Ontvangst 19.45 uur
Aanvang lezing 20.00 uur
Kosten
€ 7,50 (inclusief koffie/thee)
Vooraf aanmelden via:
info@fotosz.nl
met vermelding van naam, aantal personen
en welke lezing(en)
Voor meer informatie zie:
www.fotosz.nl

Fotosz.nl heeft als doelstelling het stimuleren
van fotografie met een autonoom karakter in
Zuid-Nederland. Daartoe behoort niet alleen
kunstfotografie, maar ook andere vormen
zoals documentaire fotografie en
reclamefotografie, waarbij de fotograaf een
duidelijke eigen visie en een eigen
‘handschrift’ inbrengt.
De stichting wil een platform creëren om
contacten te bevorderen tussen fotografen,
organisaties en instellingen die op dit gebied
actief zijn. Maar vooral ook wil de stichting
bijdragen aan een brede wisselwerking tussen
fotografen en publiek. De stichting beoogt met
dit platform tevens een steunpunt te zijn voor
startende, talentvolle fotografen in
Zuid-Nederland. Overigens wil de stichting,
naast een focus op Nederland beneden de
grote rivieren, ook projecten met een
internationale reikwijdte organiseren.
De stichting richt zich op het organiseren van
diverse activiteiten zoals lezingen,
tentoonstellingen, workshops, het toegankelijk
maken van een bibliotheek.
Fotosz.nl is een van de organisatoren van
REFRAME FESTIVAL, een tweejaarlijks
festival in Eindhoven dat zich richt op
grensverleggende trends binnen de autonome
fotografie.
De stichting wordt voor de uitvoering van deze
activiteiten ondersteund door Galerie Pennings
in Eindhoven. Galerie Pennings is de oudste in
fotografie gespecialiseerde galerie in Nederland.

