Verslag van activiteiten in 2019

Reguliere activiteit
Elke derde maandag van de maand was er een Fotocafé IJmond waar ervaren en minder ervaren
fotografen elkaar ontmoeten en een bepaald thema bespreken.

Nieuwjaarsreceptie
Samen met stichting Kunst & Cultuur Beverwijk is op 7 januari een nieuwjaarsreceptie georganiseerd.
Workshops
Als nieuwe activiteit zijn dit jaar verschillende workshops georganiseerd die vrijwel allemaal
volgeboekt werden.
Kennismaken met druppel- en vloeistoffotografie
10 en 17 februari 2019
De workshops werden verzorgd door Eric Wagner.
Hoe werkt je camera
5 februari,19 maart en 9 april 2019
De workshop werd 3x gegeven door Raúl Neijhorst.
Raúl won diverse bronzen, zilveren en gouden medailles over de hele wereld en verkreeg daarmee
respectievelijk de AFiap-, EFiap- en EFIap/b-onderscheidingen.
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Kennismaken met portretfotografie, door Raúl Neijhorst
31 maart 2019, ochtendprogramma
Kennismaken met artistiek naaktfotografie, door Raúl Neijhorst
31 maart 2019, middagprogramma
Masterclass compositieleer, door Bas Meelker
27 mei 2019
Aan de hand van voorbeelden werden de diverse vormen van compositie uit. Zo besprak hij onder
andere de centrum gerichte compositie en hoe je deze toepast. Ook komt de regel van derden voorbij
net als de asymmetrische, symmetrische en de diagonale en nog diverse andere soorten van
compositie.

Filtergebruik en belichten in landschapsfotografie, door Bas Meelker
6 oktober 2019
Het gebruik van filters en het instellen van een optimale belichting maakt het verschil tussen een
gewone en een geweldige landschapsfoto.Tijdens deze workshop op het strand van Wijk aan Zee
vertelde Bas Meelker er alles over.
Basisworkshop ‘Landschap in het duister’, door Nando Harmsen
14 december 2019
Landschappen fotograferen houdt niet op na zonsondergang, ook in het donker kun je op pad gaan
om mooie foto’s te maken. In deze basisworkshop leer je je camera in het donker te gebruiken. Waar
moet je op letten, en wat is er mogelijk binnen de grenzen van jouw camera?

Excursies
Bezoek aan Bijlmerbajes
13 april 2019
De fotorondleiding werd gegeven door een oud-cipier die alle ins en outs van het complex kende. Hij
gaf bij elke locatie een korte toelichting en er was voldoende tijd om foto’s te maken.

Lezingen
Lezing lightpainting, door Anita Riemersma
14 januari 2019
Lightpainting ('verven met licht'), ook wel luminografie genoemd, is een techniek in de fotografie en
heeft twee toepassingen. Door gebruik te maken van een lange belichtingstijd belichtingstijd kan men
met een bewegende lichtbron lichtsporen vastleggen of een voorwerp vanuit meerdere hoeken
belichten.
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Lezing ‘Blik onder water’(onderwaterfotografie), door Arthur de Bruin en Matthijs de Vos
11 maart 2019
Arthur is projectleider vissenonderzoek bij Stichting RAVON. Daar houdt hij zich bezig met onderzoek
naar zoetwatervissen en herstel van het leefgebied van zeldzame vissoorten zoals de grote
modderkruiper. Matthijs is specialist Ecologie bij Waterschap Rijn en IJssel. Hij houdt zich bezig met
de monitoring van de ecologische waterkwaliteit en de aanleg van vistrappen.

Lezing ‘Archaeology of Faith’
7 oktober 2019
Fotograaf Daimon Xanthopoulos (ook kunstenaar bij open lucht expositie Wonderland) neemt de
bezoekers mee in een reis door Europa’s landschappen van mythen en magie
Wegens te weinig aanmeldingen is de lezing helaas geannuleerd.
Lezing ‘Ontdek de aarde’
25 november 2019
Jan Vermeer is ruim 25 jaar professioneel fotograaf. Hij deelt graag zijn kennis met anderen door het
geven van lezingen, workshops en tijdens het begeleiden van fotoreizen. Jan bezocht ruim vijftig
landen waaronder Nova Zembla, Spitsbergen, Antarctica, IJsland, Congo, Namibië, Rwanda en het
bijzondere atol Aldabra.

Exposities
YA & imPRESSions
5 januari tot en met 9 februari 2019
Expositie YA & imPRESSions bestond uit foto’s van het Young Art Festival en foto’s die gemaakt zijn
door imPRESSions, een groep van fotografen die vanuit ISOO fotografisch verslag doen van culturele
activiteiten in Beverwijk en omgeving.
Michel Mulder
16 februari tot en met 16 maart 2019
De Beverwijkse fotograaf Michel Mulder liet bij ISOO in zijn expositie een selectie uit 20 jaar fotografie
zien, een diversiteit in beeld en onderwerpen die hij als vrij werk heeft gemaakt.

‘Sporen’ van Frieda Verbree
6 april tot en met 11 mei 2019
De geëxposeerde foto’s zijn onder meer gemaakt in Kirgizië, tijdens de World Nomad Games van
2018, de Spelen voor nomaden uit Centraal Azië. Verder zijn er impressies van het Festival Taragalte,
een muziekfestival in Zuid Marokko/Sahara, te zien. Maar ook foto’s die dicht bij huis zijn genomen.,
zoals het Circus Sijm in Noord-Holland en de duinen in Castricum.
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Masterklassers maken prachtfoto’s
1 juni t/m 6 juli 2019
Van september 2018 tot mei 2019 hebben 13 cursisten de Masterklas Fotografie van Marcel
Schilperoort & Hans van der Mast gevolgd in Studio 30M, het cursuscentrum van Marcel en Hans. Na
de start met een fotomoodboard, zijn de cursisten 8 maanden bezig geweest met hun eigen soort
fotografie. De cursisten sloten deze Masterklas Fotografie af met een expositie bij ISOO.
Witte Theater
13 juli tot en met 3 augustus 2019
De foto’s gaven een goed beeld van wat er zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld in dit bijzondere
gebouw aan de Kanaalstraat in IJmuiden. Vele grote artiesten als een Youp van ’t Hek speelden hier
hun try-out. Het Witte Theater heeft een rijke geschiedenis en wilde dat graag met deze expositie
delen.
Expositie BAFV bij ISOO
9 november tot en met 14 december 219
De BAFV, een kleine vereniging die al sinds 1924 bestaat, is een van de oudste fotografenverenigingen van Nederland. BAFV vierde haar 95-jarig bestaan met een expositie bij ISOO.

Evenement fototentoonstelling WONDERLAND
Van 28 april tot en met 27 oktober 2019 toonden kunstenaars/fotografen fotografisch werk op
de bijzondere buitenlocatie van Kasteeltuin Assumburg in Heemskerk.
Gedurende deze periode was er ook een randprogramma met lezingen, workshops en muzikale
optredens. Zo verzorgde de Beverwijkse fotograaf Carla Ellens een workshop Cyanotypie voor
volwassenen en een workshop Cyanotypie voor kinderen in het Koetshuijs in de Kasteeltuin
Assumburg.
Organisator ISOO werkte nauw samen met de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Slot Assumburg.
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Andere activiteiten
Bedrijfsactiviteit: workshop en expositie Patina
18 mei, 11 en 12 oktober 2019
Patina organiseerde in samenwerking met ISOO een workshop fotografie voor haar medewerkers.
De resultaten van deze workshop werden op 11 en 12 oktober geëxposeerd bij ISOO.
Kom snuffelen tussen fotospullen bij ISOO
8 juni 2019
Voor het eerst werd bij ISOO, het fotografiecentrum voor de IJmond, een snuffelmarkt voor fotospullen
georganiseerd. Op verschillende tafeltjes konden fotografen hun fotospullen verkopen. Het aanbod
was zeer gevarieerd; van camera’s, accessoires, studiolampen, achtergronddoeken, fotolijstjes tot
fotoboeken, scrapbookspulletjes en props voor in de fotostudio.
Verkiezing Stadsfotograaf Beverwijk
Esther van Aalderen werd op 18 april tot Stadsfotograaf Beverwijk 2019 verkozen.

Verkiezing Dorpsfotograaf Heemskerk
Sylvia Vervest werd op 26 maart 2019 tot Dorpsfotograaf Heemskerk 2019 verkozen.

Week van de Industriecultuur
18 tot met 27 oktober 2019
ISOO was goed betrokken bij de Week van de Industriecultuur.
Op 19 en 26 oktober 2019 was de expositie te bezoeken van foto’s die tijdens de Instameet 2018
waren gemaakt. Verder was bij ISOO de start van de workshop ‘Nachtfotografie’ en de start van de
Instameet 2019.
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Samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord
4 november 2019
Bibliotheek IJmond Noord organiseerde in samenwerking met fotografiecentrum voor de IJmond ISOO
een workshop ‘digitaal fotoboek maken’. De workshop werd gegeven door Bert Giebels, voormalig
Stadsfotograaf en docent aan het Nova College.

imPRESSions
Een groep enthousiaste fotografen brengt belangrijke culturele activiteiten van Beverwijk en de regio
fotografisch in beeld met als doel hiermee een archief op te bouwen. Jaarlijks worden deze foto’s
geëxposeerd.

Toekomst ISOO
In 2019 zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de NS, gemeente en SIG. NS heeft de ambitie
om in stationsgebouwen wachtkamers te realiseren die van alle gemakken zijn voorzien, zoals
koffiehoek, toiletvoorziening, etc. ISOO ziet kansen voor een multifunctionele ruimte waardoor de
ruimte voor exposities, lezingen en workshops behouden blijft. SIG kan hier ook een rol in spelen. De
eerste reacties zijn positief.
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