
velsen nu! 
1-dags tentoonstelling 
en foto-happening 
fotokring polderlicht 
 1 dag, 1 kans!  
een eigenwijs 
portret van 
een gemeente
19 fotoseries * 3 workshops
8 ledenpresentaties * loterij
smartphone fotowedstrijd *
win mooie prijzen!
laat een klassiek of creatief 
studioportret maken, 
inclusief visagie!

za 30 juni 2012 * 10-15 uur 
Dorpskerk Santpoort-Noord 
mis het niet! toegang gratis 
www.fotokringpolderlicht.nl 

Uit de serie ‘Recessie en kop
telefoons’ van Andrew Greening



Uit de serie ‘Van Stille Getuige Tot Waar 
Kunstobject’ van Angelique Leonhart

Uit de serie ‘Vishandel in verandering’ 
van John Oosterhuis

Op zaterdag 30 juni a.s. staat er wat 
moois te gebeuren: de 1dags tentoon
stelling en fotohappening van Fotokring 
Polderlicht: Velsen Nu! in de Dorpskerk 
van SantpoortNoord (Burg. Enschede
laan 67). Een dag slechts, en die wilt u 
niet missen.
Fotokring Polderlicht uit Velserbroek, 
bekend van het boek Focus op Velsen,  is 
een prijzenwinnende fotoclub. Wij willen 
u graag het resultaat laten zien van 
onze jaarlijkse fotowedstrijd om de Dick 
van Beem Trofee 2012. Geniet van de 
19 foto series die onze gemeente laten 
zien op een eigentijdse, humoristische, 
ingetogen, rauwe of emotionele manier 
... en onderwijl luistert u naar live piano
muziek.
Maar er is meer! Wat dacht u van een 
mooi portret van uzelf in een professi-
oneel ingerichte studio? De visagist en 
de fotograaf zijn er helemaal klaar voor.

Gedurende de dag kunt u aanwezig 
zijn bij een van de drie workshops: 
‘kennismaking met fotografi e en de 
camera’, ‘macrofotografi e’ en ‘de 
allereerste foto’.
Doe vooral mee met onze loterij! 
U steunt ons hiermee en maakt kans op 
een van de drie prachtige, ingelijste en 
gesigneerde afdrukken van het beste 
werk van Fotokring Polderlicht. Meer 
win kansen? Doe dan mee met de smart-
phone wedstrijd. Lever ter plekke uw 
beste foto uit uw mobieltje af op onze 
computer en maak kans op een canvas-
print van uw winnende foto!
Kom op tijd. U wilt niets missen van deze 
eenmalige kans. De Dorpskerk is geo
pend vanaf 10 uur. Wethouder van Kunst 
en Cultuur, W.E. Westerman, zal de dag 
offi cieel openen om 10.30 uur. En om 15 
uur sluiten de deuren weer. U keert weer 
huiswaarts, een kunstervaring rijker!

www.fotokringpolderlicht.nl

komt dat zien!


