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Het gemeentebestuur van Beek en de Fotobond nodigen u uit 
voor de opening van de expositie
 

FOTO NATIONAAL 2018
op zondag 7 oktober a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis van Beek. 
De expositie wordt geopend door wethouder voor cultuur Thijs van Es. 

De expositie is te bezichtigen t/m 26 oktober.

Openingstijden:
ma t/m vrij 9.00 - 12.30 uur 
woe. 14.00 - 19.00 uur  
zo. 7 oktober 14.00 - 17.00 uur

Anton Verbeek
met een serie over de Azencross die jaarlijks gehouden wordt in het Belgische Loenhout. Wielersport gaat 
daar samen met bier en frieten in een gezellige, gemoedelijke sfeer.

Colette Lukassen
laat ons de zoektocht zien na de verkrijging van adoptie van een 15 jarige jongen, over gevoel, twijfel en kan ik 
houden van een kind met andere genen….

Els Tijssen 
neemt ons mee in het leven van een op hoge leeftijd zelfstandig wonende. Een gezonde geest in een lichaam 
dat opgeeft en verder aftakelt.

Hans Heeres
trof in de droge woestijnen van de westelijke staten van de USA golfterreinen aan die enkel kunnen bestaan 
door ruim gebruik van water. Men ziet er zeer veel rijke blanke Amerikanen.

Harrie Houben
geeft ons inzicht in het Plafond naar de Hemel. De gewenste sfeer van respect en gevoel van geworteldheid 
bij de kerkbezoeker vindt hij in de prachtige vormen en symbolen.

Herman Roes
heeft de winterschilder op bezoek gehad en zij namen afdekborden mee. Hij vond ze spannend en de 
onbedoelde en spontane kunst is een prikkel voor de fantasie.

Martin Janssen
heeft een kunstenaar ontmoet met een beperkte lichamelijke bewegingsvrijheid. De opgedane indrukken zijn 
vertaald in 5 conceptuele beelden vol hoop, geloof en liefde.

Pieter Geijsendorpher
was in Berlijn en nam foto’s van brievenbussen. Achter elke brievenbus gaat een eigen wereld schuil. Een 
wonder dat hier nog post op het juiste adres bezorgd wordt.

Rob Driessen
zag in de Lofoten een eindeloze rij tanden, zo ver als het oog kon aanschouwen. Een schouwspel van 
besneeuwde bergtoppen, die rechtstreeks uit zee oprijzen. Een wonderbaarlijke wereld.

Rob Langhorst
presenteerde ons een serie straatfotografie met beelden die iedereen wel eens heeft gezien. 
Situaties en momenten die je in elke grote stad overal ter wereld kan tegenkomen.  

Simon Klein
trof in het NRV een treffende tekst aan voor bij zijn inzending: “Misschien nog wel kwalijker dan de cultuur van 
vernedering en intimidatie …..is de handigheid om daarmee weg te komen.”

Talitha Hoppe
ziet de bergen steenkool van de Rietlanden Terminals. Immens groot en zó mooi dat haar hart bij het zien van 
telkens een andere lichtval ‘n sprongetje maakt. Hoe schoon kan de industrie zijn? 

Theo Mastenbroek
stuurde een toelichting die voor zich spreekt: Leven of dood, dierlijk of plantaardig - Fossiel of buitenaards - 
Realiteit of verbeelding - Of wellicht een overgangsfase. 


