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Aankondiging 

Fotoproject ‘Persoonlijke Verbeelding’ in Museum ’t Oude Slot, ‘Locatie De Verdieping’, Gemeentehuis Meiveld 1 
Veldhoven  

 Van 26 sept t/m 12 december 2015 is de fototentoonstelling ‘Persoonlijke Verbeelding’ te zien in Museum ’t Oude Slot, locatie 
‘De Verdieping’, Gemeentehuis Meiveld 1 te Veldhoven. 25 fotografen van afdeling Brabant-Oost van de Fotobond BNAFV 
exposeren de resultaten van het fotoproject ‘Persoonlijke Verbeelding’, dat werd begeleid door Peter van Tuijl.  

 Op zaterdag 26 september om 14.00 uur wordt de tentoonstelling geopend, muzikaal omlijst door Ruth Walpot en Rob van 
Heck. 

Foto’s: Frans Arts 

Vanaf begin van het jaar hebben 25 vrijetijdsfotografen gewerkt aan een persoonlijk project onder leiding van Peter van Tuijl, 
bondsmentor van de Fotobond. Het werk wordt getoond op de expositie PERSOONLIJKE VERBEELDING in het museum DE 
VERDIEPING te Veldhoven van zaterdag 26 september t/m 12 december 2015. 

In het project ging het in eerste instantie niet om de ‘mooie foto’  maar om een samenhangende reeks te maken waarmee een 
verhaal verbeeld wordt. Een verhaal dat de fotograaf raakt of wat voor hem of haar bijzonder is. Elk van de deelnemende 
fotografen heeft wezenlijke stappen gezet in de verhalende fotografie zonder daarbij de esthetiek uit het oog te verliezen. Op 
de expositie is dan ook een scala aan thema’s te zien die steeds vanuit een persoonlijke invalshoek zijn uitgewerkt. Thema’s 
zoals communicatie en non-communicatie, de dynamische stad, graffiti het kladderen en de kunst, allesomvattend geloof, het 
levenspad en avondlicht. 

Het werk op de expositie zal bezoekers aan het (over)denken zetten en kan ook gezien worden als een inspiratiebron voor 
fotografen en andere beeldliefhebbers. 

Expositieruimte ‘De Verdieping’, Gemeentehuis Meiveld 1, Veldhoven (navigatieadres: Veldhoven Repel)  
Opening zaterdag 26 september om 14.00 uur o.a. door Jan Stoffels, Kunstbalie en Peter van Tuijl, Fotobond.             
Expositie t/m 12 december 2015.  
Openingstijden De Verdieping: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en dinsdag tot 19:00 uur. 

Expositieruimte ‘De Verdieping’ is een onderdeel van Museum ’t Oude Slot.  

www.museumoudeslot.nl / info@museumoudeslot.nl 
 


