
ACTIVITEITEN

VAN 20 MEI T/M 18 JUNI 2017

Feestelijke opening door Pim Westerweel en Erik-Jan Geniets
20 mei 16.30 uur | Vesting Hotel

Bekendmaking nominaties van de Fotogram Prijs
Feestelijke bekendmaking nominaties Fotogram Prijs 2017. 
10 juni - 15.30 uur | Bar van het Arsenaal

WORKSHOPS

Marc Haers en Eva Kasbergen ‘Walking Studio’
Met een draagbare studio met een bijzonder scherm als achtergrond 
verrassen Marc en Eva de bezoekers met spectaculaire portretten.
25 mei + 18 juni 11.00 - 16.00 uur

Nico Brons ‘Smartphone Fotografie’
Nico zal je verbazen met de waanzinnige beelden die je uit jouw 
smartphone tevoorschijn kunt toveren.
Het bedrijf Pixigo verleidt je hier ook met de mooiste smartphone-
gadgets. Het tijdschrift The Phonographer toont een blad met alle 
tips en tricks voor de smartphone-fotograaf.
26 mei 11.00 - 12.30 uur en 13.00-14.30 uur | Bastion Katten

Ariane James ‘Infrarood’
Ariane laat je kennismaken met een wonderbaarlijke werkelijkheid. 
Een portret zoals je dat nog nooit zag voor elke bezoeker.
4 juni 12.00 - 14.00 uur | Vesting Hotel

Ronald Koster ‘Strobist’ 
Met een reportageflitser heb je een studio in zakformaat. Ronald 
leert je te schrijven met licht.
5 juni 11 - 12.30 uur | Bastion Katten

Sabrina Gaudio en Ariane James ‘Schiet je Schaduw’
Zij laten je ervaren hoe kenmerkend een schaduw karaktertrekken 
laat zien en verkennen deze techniek met de deelnemers. Tegelijk 
vertellen ze over de Fotoschool, de nieuwe mbo-opleiding van 
Fotogram.
10 juni 11.00 - 14.00 uur | Vesting Hotel 

Petra van Velzen ‘Portret’
In samenwerking met twee prachtige performers neemt Petra je 
mee in een bijzondere vorm van portretfotografie te midden van 
haar spectaculaire drag queen-portretten.
17 juni 10.30 - 13.00 uur | Vesting Hotel

PORTFOLIOBESPREKING

Peter Dellenbag en Niels Huneker
Op deze dag kun je jouw werk laten bekijken en bespreken door 
Peter en Niels. Zij hebben een advies en tips voor iedereen.
25 mei + 3 juni 13.00 - 15.00 uur | Vesting Hotel

Kijk op festival-off.nl voor het actuele programma!



PRESENTATIES EN ‘MEET AND GREET’S

Joost Tholens
Hij presenteert zijn nieuwste fotoboek Fotografiek 2.
21 mei 15.30 - 16.30 uur | Warnars & Warnars

NoMo
Linda Grool, Sabine Heetebrij, Jeroen Luijt, Gerwald Radsma en 
Corina Soethof verrassen je met hun autonome en fantasievolle 
beelden. Zij vertellen over hun werk en nemen je mee in hun 
wereld vol verbeelding.
11 juni 13.00 - 14.00 uur | Vesting Hotel

Calumet
Ed Slinkert van Calumet toont zijn keuze uit de nieuwste camera’s, 
flitsers en gadgets uit de winkel in Amsterdam Zuidoost.  
Calumet verzorgt op deze dag ook een spetterende workshop.
17 juni 12.00-13.00 uur en 13.30-14.30 uur | Vesting Hotel

Vincent Westerweel
Vincent vertelt je zijn verhaal van de straten van de wereldsteden 
van India. Hij haalt alle clichés onderuit.
18 juni 13.00 - 14.00 uur | Ruijsdael

LEZING 

Clement Saccomani (directeur) NOOR
NOOR is een fotoagentschap dat indringende fotoverhalen vertelt 
over vergeten issues van wereldbelang. In deze lezing wordt ook 
Alixandra Fazzina en haar workshop op 15-16 juli geïntroduceerd.  
27 mei 15.00 - 16.00 uur | Comenius Museum

CONCEPT-TENTOONSTELLINGEN  
GASTDOCENTEN FOTOGRAM

Petra van Velzen
Geeft een kijkje in haar keuken en laat zien hoe ze haar  
spectaculaire drag queens fotografeert. 
Doorlopende expositie | Comenius Museum

Nico Brons
Over hoe hij tovert met zijn smartphone.  
Alles op zijn telefoon – geen computer, alleen met appjes.
Doorlopende expositie | Comenius Museum

Erik Hijweege
Erik organiseerde i.s.m. Askja een Masterclass door IJsland en  
toont zijn ongelofelijke beelden van het Noorderlicht, IJsgrotten, 
watervallen en meer. Zijn reizigers komen ook aan het woord.
Erik vertelt ook over zijn nieuwste werk ‘new Habitat’. Op zijn won-
derbaarlijke wijze voert hij je mee langs de bedreigde diersoorten. 
27 mei 13.00 - 14.00 uur | Comenius Museum

Jenny Boot
Jenny toont een serie met 17e-eeuwse kragen die niet zijn wat ze 
lijken. Ze laat de weg zien van concept naar fotografisch portret.
28 mei 13.00 - 14.00 uur | Comenius Museum

Kijk op festival-off.nl voor het actuele programma!
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