
   
Fotoclub G&B Breda http://fotoclubgnb.nl/ komt op de woensdagavonden 
bij elkaar van 19.30 tot +/- 22.00 uur, steeds in de even kalenderweken. 

De avonden worden gehouden op de Hobbyzolder van “De Vlieren”, 
Nolensplein 1, 4812 JC Breda. 

Voor informatie in deze activiteitenagenda geldt: lees ook steeds 
de nieuwsbrief voor mogelijke wijzigingen in het programma of  

kijk in de online fotoclubagenda! 
 

 DATUM ACTIVITEITEN EN INFO SEIZOEN 9 DEEL 1: 2019-2020 
 augustus  

25 zondag Deadline inzending vakantiefoto naar fotoclubbreda@gmail.com  
 
 

 september  
04 woensdag Fotobespreking van de vakantie-opdracht. 

Voorbereiding op de eerste fototocht  
 

14/15 zat / zon Fototocht 1: Asperen 
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 22-09-‘19 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 29-09-‘19 
 

18 woensdag Werkavond 1: Jaarthema; opstart 
 

 oktober  
02 woensdag Fotobespreking: themafoto’s tocht 1 en het vrije werk.  

Er wordt ook kort (fototechnische) informatie gegeven over de a.s. 
fototocht. 
Let op: deze club avond is in ’t Klooster in lokaal 0.5, J. van 
Gilsplein 1, 4854 CB Bavel!! 
 

05/06 zat / zon  Fototocht 2: Singelloop Breda 
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 13-10-‘19 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 20-10-‘19 
 

16 woensdag Werkavond 2: Werken met schaduwen 
 

30 woensdag Fotobespreking: themafoto’s tocht 2 en het vrije werk.  
Er wordt ook kort (fototechnische) informatie gegeven over de a.s. 
fototocht. 
 

 november  
02/03 zat / zon Fototocht 3: Brabantse Natuurpoort 

Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 10-11-‘19 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 17-11-‘19 
 

13 woensdag Werkavond 3: Lezing Elvira Smit 
Zie ook www. kronkeling.com 
 

http://fotoclubgnb.nl/
mailto:fotoclubbreda@gmail.com


   
27 woensdag Fotobespreking: themafoto’s van tocht 3 en vrij werk.  

Er wordt ook kort (fototechnische) informatie gegeven over de a.s. 
fototocht. 
 

 
 december  

30/01 zat / zon Fototocht 4: Werken met schaduwen 
Deadline inzenden themafoto uiterlijk: 08-12-‘19 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 15-12-‘19 
 

11 woensdag Werkavond 4: Jaarthema; stand van zaken 
 

25 woensdag Geen bijeenkomst. 
 

 januari  
08 woensdag Nieuwjaarsbijeenkomst en fotobespreking: vanaf 19.30 in ’t 

Klooster in lokaal 0.5, J. van Gilsplein 1, 4854 CB Bavel.  
Onder het genot van een hapje en een drankje bespreken we de 
themafoto’s tocht 4. 
Er wordt ook kort informatie gegeven over de a.s. fototocht.  
 

11/12 zat / zon Fototocht 5: Straatfotografie Dordrecht 
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 19-01-‘20 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 26-01-‘20 
 

22 woensdag Werkavond 5: workshop Cyanotype door Robert Broos 
Zie ook www. robrofoto.nl 
 

 februari  
05 woensdag Fotobespreking: themafoto’s tocht 5 en vrij werk. 

Er wordt ook kort informatie gegeven over de a.s. fototocht. 
 

08/09 zat / zon Fototocht 6:  
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 16-02-‘20 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 23-02-‘20 
 

19 woensdag Werkavond 6:  
 

 maart  
04 woensdag Fotobespreking: themafoto’s tocht 6 en vrij werk.  

Er wordt ook kort informatie gegeven over de a.s. fototocht.  
 

07/08 zat / zon Fototocht 7: Loonse en Drunense Duinen 
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 15-03-‘20 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 22-03-‘20 
 

18 woensdag Werkavond 7: Lezing Dieren(tuin)fotografie door Rob en 
Conny Doolaard  



   
Zie ook www.dierenfotografie.nl 
 

 april  
01 woensdag Fotobespreking: themafoto’s tocht 7 en vrij werk.  

Er wordt ook kort (fototechnische) informatie gegeven over de a.s. 
fototocht. 
 

04/05 zat / zon Fototocht 8:  
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 12-04-‘20 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 19-04-‘20 
 

15 woensdag Werkavond 8:  
 

29 woensdag Fotobespreking themafoto’s tocht 8 en vrij werk.  
Er wordt ook kort (fototechnische) informatie gegeven over de a.s. 
fototocht. 
 

 mei  
02/03 zat / zon Fototocht9:  

Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 10-05-‘20 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 17-05-‘20 
 

13 woensdag Werkavond 9: Jaarthema; eindresultaat 
 

27 woensdag Fotobespreking themafoto’s fototocht 9 en vrij werk. 
Er wordt ook kort (fototechnische) informatie gegeven over de a.s. 
fototocht. 
 

30/31 zat / zon Fototocht 10:  
Deadline inzenden themafoto en vrije werk uiterlijk: 07-06-‘20 
Deadline beoordeling themafoto uiterlijk: 14-06-‘20 
 

 juni  
10 woensdag Algemene ledenvergadering 

De vakantieopdracht wordt bekend gemaakt.  
Deadline vakantieopdracht: 23-08-‘20. 
 

24 woensdag Fotobespreking: themafoto’s fototocht 10 en vrij werk. 
 
Laatste bijeenkomst van dit fotoseizoen.  
 

   
 september  

2 woensdag Start van het nieuwe fotoseizoen met de bespreking van de 
vakantieopdracht.  
 

 
 


