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vtbKultuur fotoclub Brussel – september 2016 
 
 

 

Beste foto- en cultuurvrienden, 

Na de vakantiemaanden schieten we opnieuw voluit uit de startblokken.  Ook al hebben we tijdens de 
vorige maanden onze activiteiten voor het najaar reeds aangekondigd en al staan ze al enig tijd op 
onze website toch gaan we er van uit de een kleine herinnering zeker geen kwaad kan. 
 
 

Eerste week : naar het museum 
We begonnen er in juni al mee en we gaan er mee door: tijdens de eerste week van elke maand gaan 
we samen met onze vrienden van de Grijze Geuzen uit Molenbeek op museumbezoek. 
 
De komende maanden staan volgende musea op het programma: 

 

 
woensdag 7 september het Fin de Siècle 
museum, een onderdeel van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten  in de 
Regentschapsstraat te Brussel. 
 
Tussen 1868 en 1914 was Brussel met zijn 
tentoonstellingen, kunstbewegingen, literaire 
salons, enz... een van de culturele trefpunten 
van Europa.  In dit museum ontdekken we een 
ruime waier van kunststromingen en disciplines 
waarin de toon gezet werd vanuit Brussel: van 
impressionisme tot Art Nouveau, van schone 
kunsten tot opera. 
En zeker ook een blik op het Brussel van toen.... 
 
Afspraak op de trappen van de KMSK, 
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel (met tram 
92 of 93 halte Koning recht voor de trappen van 
het museum). 
En met dank aan onze kunstkenners kunnen wij 
een deskundige begeleiding voorzien 

 
 
Vrijdag 7 oktober staat het MuziekInstrumentenMuseum aan de Hofberg op het programma. 
 
Naast de rijke collectie aan muziekinstrumenten, die een beeld geven van de muziek door de tijden 
heen, is ook het fraaie gebouw op zich (een vroeger stoffenhandel Old England)  al een bezoek 
waard en krijgen we dank zij de ligging aan de bovenzijde van de Hofberg een mooi beeld over de 
Brusselse benedenstad. 
 
Afspraak om 14.30u aan de ingang van het museum 
Bij dit bezoek maken we gebruik van Paspartoe 
 
Beide museumbezoeken zijn gratis voor leden van vtbKultuur en Grijze Geuzen Molenbeek! 
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En zeer belangrijk: onze workshops 
Wie al deelnam weet het tijdens onze workshops fotografie gaat het er gezellig, maar professioneel 
aan toe.  In onze studio of op locatie werken we volgens de vooraf bepaalde thema's aan onze 
fotokennis.  Onder begeleiding van een ervaren fotograaf ontdekken we hoe best omspringen met de 
vele elementen die een goed beeld bepalen: compositie, licht, .... 
Maar minstens even belangrijk is de inbreng van elke deelnemer.  Zo komen we aan goede inzichten 
of ontdekken waarom sommige zaken net werken. 
 
Volgende sessies zijn gepland: 

 
zaterdag 3 september : low key - hoe 
werken met weinig licht en het beschikbare 
licht gebruiken om de nadruk te leggen op 
de essentie in ons beeld 
 
Afspraak vanaf 14 uur in de studio, om 
14.30uur begint de workshop. 
 

       Maximaal 6 (zes) deelnemers. 
 
       Bijdrage in de onkosten 
       Leden vtbKultuur; 55€ 
       Niet leden : 60€ 

 
 
Zaterdag 17 september werken we op locatie in hotel Bloom aan de Koningsstraat 250 (nabij de 
Kruidtuin). 
We bekijken er hoe we met een model kunnen werken in de beperkte ruimte van een hotelkamer en 
toch gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die deze kamer biedt. 
 
Rekening houdend met de beperkte ruimte kunnen slecht 4 fotografen per sessie deelnemen. 
Een eerste sessie wordt gepland van 15 tot 17 uur, een tweede van 17.30 tot 19.30uur en bij 
voldoende belangstelling komt er ook een derde sessie van 20 tot 22 uur. 
Vermeldt bij uw inschrijving welke sessie uw voorkeur geniet. 
Wie eerst inschrijft heeft de keuze, en vol is vol! 
 
Bijdrage in de onkosten voor leden vtbKultuur 70€, niet leden 75€ 
 
 
Zaterdag 8 oktober trekken we opnieuw naar de studio voor een sessie die net het 
tegenovergestelde inhoudt van deze van 3 september.  Ditmaal werken we in High Key of met zeer 
veel licht, waarbij het licht alle randelementen opslorpt. 
Afspraak vanaf 14 uur in de studio, om 14.30uur begint de workshop. 
 

       Maximaal 6 (zes) deelnemers. 
 
       Bijdrage in de onkosten 
       Leden vtbKultuur; 55€ 

Niet leden : 60€ 
 
 
Volgende workshops worden gepland op 22 oktober en 5 november 
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Dinsdag 13 september gaan we samen met de Herman 
Teirlinckbond naar Plankendael. 
 
Onder begeleiding van  de gidsen Monique en Paul 
bezoeken we het dierenpark en maken we kennis met 
dieren uit de verschillende continenten. 
 
Ook een unieke gelegenheid om deze dieren in relatief 
gemakkelijke omstandigheden te fotograferen.  Paul geeft 
als ervaren dierenfotograaf graag nuttige tips. 
 
Samenkomst aan metrostation Beekkant. 
 
De prijs van 45€ voor leden of 55€ voor niet leden omvat: 
- de busreis 
- het geleid bezoek 
- het middagmaal 
 
Laatste plaatsen beschikbaar 

 

 
En natuurlijk gaan we naar tweejaarlijkse gewoonte naar Photokina in Keulen, dit jaar op vrijdag 23 
en zaterdag 24 september. 
 
De verplaatsing maken we kostendelend met auto's. 
 
Inkom Photokina (twee dagen) 45€ 
Bijdrage vervoerkosten: 30€ voor leden, 35€ voor niet-leden. 
 
 
 
Tot volgende maand voor onze volgende nieuwsbrief 


