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Leggen we de schoonheid van een
bijzonder moment vast, of genieten we er
alleen van? Maak je verbinding met
fotografie, of bouw je een muur? Wat
geef je mee aan de toekomst? Is alles al
vastgelegd? Hoe kan een oud concept
nieuw leven ingeblazen worden en
vastgelegd worden? Het thema van het
Fotofestival Naarden 2017 is ‘Right here,
right now’. Het geeft geen antwoord op
deze vragen, maar nodigt uit tot kijken,
zien en keuzes maken.

Do we record the beauty of a special
moment or do we just enjoy it? Does
photography connect or does it build a
wall? What do we pass on to the future?
Has everything already been recorded?
How can we reanimate and re-record
elderly concepts?
The theme of the Fotofestival Naarden 2017
is ‘Right here, right now’. It does not provide
answers to these questions, but it invites to
watch, to see and to make choices.

De deelnemers van de landelijke groep
Fotojournalistiek van de Fotobond kijken,
zien en maken keuzes: ‘Right here, Right
now’. De groep bestaat uit vrijetijdsfotografen uit heel Nederland.
Elke deelnemer heeft zijn of haar eigen
interpretatie meegegeven aan het
thema, waarbij de documentaire of
‘verhalende’ waarde van de foto
essentieel is.

The members of the national
Photojournalism Group of the Fotobond
watch, see and make choices: ‘Right here,
right now’. The group consists of nonoccupational photographers from all parts
of The Netherlands.
Every contributor displays his or her personal
interpretation of the theme. In the
interpretations the documentary or
narrative value of the image is essential.

De groep fotojournalistiek is één van de
landelijke groepen van de Fotobond voor
vrijetijdsfotografen. Bij de start in 1995
maakten zeven fotografen deel uit van de
gespreksgroep. Ondertussen bestaat de
groep uit ongeveer 35 vrijetijdsfotografen
met een voorliefde voor de documentaire
fotografie.

The Photojournalism Group is one of the
nationwide groups of the Fotobond, the
union of non-occupational photographers
in The Netherlands. At the start in 1995 the
discussion group consisted of seven
members. Nowadays the group includes
around 35 non-occupational
photographers, who share a love of
documentary photography.
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