
 

 

 
 

 

Jaarprogramma 2021 werkgroep architectuur 
 

Dit jaar staat het programma van de werkgroep architectuur in het teken van ‘flexibiliteit’. Dat is ook 

logische omdat dit jaar het maken van een vast programma lastig wordt. We hebben tien data geprikt van 

februari tot november waarop we weg willen gaan, en ook tien bespreekmomenten gepland. Hoe gaan we 

die invullen? 

 

Wat gaan we doen? 

We beginnen met een leeravond ‘architectuurfotografie’ waarbij we diverse aspecten van 

architectuurfotografie de revue laten passeren; perspectief, standpunt, lenskeuze, vertekening en omgaan 

met licht zijn een aantal aspecten waar we het tijdens een Zoom presentatie over gaan hebben. 

 

Het programma 

We hebben geen programma. Wél hebben we een lijst van 12 interessante architectuur ‘objecten’ waar we 

uit kunnen kiezen om te bezoeken tijdens de uitjes door het jaar heen. Ook hebben we een lijst van 8 

onderwerpen, ‘projecten’, waar we vaker dan één keer tijd aan moeten besteden. Uit de projecten kiezen 

we gezamenlijk één onderwerp waaraan we tussen de losse objecten door ook gaan werken. Die twee lijnen 

lopen door elkaar heen. Het klinkt ingewikkeld maar het wordt vanzelf duidelijk als we zijn begonnen.  

Het is de bedoeling dat we er elke maand een keer op uit gaan maar het is geen verplichting om elke keer 

aanwezig te zijn; flexibiliteit!  

 

Fotobesprekingen 

In de week na het maandelijkse uitje bespreken we de foto’s via Zoom. De besprekingen zijn erop gericht om 

te leren van elkaar en om beter te worden in architectuurfotografie. Maar plezier in het met elkaar bezig zijn 

staat bovenaan. 

 

Corona 

Vorig jaar fotografeerden we zowel binnen als buiten architectuur, dit jaar gaan we alleen maar naar buiten. 

Architectuurfotografie is bij uitstek geschikt om in de coronaperiode te beoefenen! Uiteraard nemen we de 

geldende corona maatregelen steeds in acht. 

 

Data 

Onderstaande tabel geeft de weekenden aan wanneer de uitjes zijn gepland van de drie dagen, vrijdag, 

zaterdag, zondag, kiezen we vlak van tevoren de meest geschikte dag afhankelijk van wanneer mensen 

kunnen en de weersvoorspellingen. 

 

 

 

  



 

 
 

Data uitjes werkgroep Architectuur 2021 
        

  Fotograferen in weekend Bespreken 

1 Fri 12-Feb Sun 14-Feb Thu 18-Feb 

2 Fri 12-Mar Sun 14-Mar Thu 18-Mar 

3 Fri 09-Apr Sun 11-Apr Thu 15-Apr 

4 Fri 07-May Sun 09-May Thu 13-May 

5 Fri 04-Jun Sun 06-Jun Thu 10-Jun 

6 Fri 02-Jul Sun 04-Jul Thu 08-Jul 

7 Fri 27-Aug Sun 29-Aug Thu 02-Sep 

8 Fri 24-Sep Sun 26-Sep Thu 30-Sep 

9 Fri 22-Oct Sun 24-Oct Thu 28-Oct 

10 Fri 19-Nov Sun 21-Nov Thu 25-Nov 

 

 

Spreekt het programma je aan en lijkt het je leuk om mee te gaan, of wil je meer informatie over waar we heen 

gaan en wat de projecten inhouden? Stuur een mail naar Erik van den Elsen (elsen029@gmail.com), of geef je 

meteen al op voor de werkgroep; graag vóór 12 februari. 

 

Hartelijke groet, 

 

Erik van den Elsen en Marc Peterse 
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