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Uitnodiging Afdelingsactiviteit 2019
Binnen afdeling 03, Drenthe-Vechtdal, wordt jaarlijks door één van de fotoclubs een
afdelingsactiviteit georganiseerd. In 2019 is fotoclub GiAF aan de beurt deze activiteit te
organiseren. De datum van deze bijeenkomst is 19 maart 2019. De locatie van de
bijeenkomst is: Huize Bareveld, Bareveld 1, 9512 SB Nieuwediep. De zaal is open vanaf
19.30 uur; start van het programma 20.00 uur.
GiAF heeft de fotograaf Raymond Rutting bereid gevonden om te komen vertellen over zijn
foto’s en de manier waarop hij tot zijn opnames is gekomen.
Raymond heeft niet alleen onder bijzonder moeilijke omstandigheden gefotografeerd, ook in
eigen land heeft hij bijzondere opnames gemaakt. Zijn manier van presenteren laat je
beleven wat Raymond heeft ervaren toen hij zijn opnames maakte. Zijn presentatie zal
worden ondersteund door geluid.
Fotojournalist Raymond Rutting (1962) is al bijna 30 jaar werkzaam als
fotograaf en hij versloeg tijdens zijn lange carrière talloze onderwerpen – van
de val van het Roemeense communisme en de conflicten in
Afghanistan en Irak tot internationale sportevenementen en
veel binnenlands nieuws. In dienst van het Algemeen
Nederlands Persbureau (ANP) volgde hij jaren achtereen de
koninklijke familie tijdens nationale en internationale reizen en bezoeken.
In 2004 maakte hij wereldwijd opmerkelijke foto’s, van de bomaanslagen
in Madrid, de Nederlandse militairen in Irak, de Amerikaanse verkiezingen
en indrukwekkende foto’s van de slachtoffers van de tsunami.
Sinds 2013 is hij zelfstandig fotograaf.
Voor de Volkskrant is hij al jaren een
van de vaste nieuwsfotografen en voor Traveler, het
reismagazine van National Geographic, maakt hij
reisreportages over bestemmingen wereldwijd. Raymond
heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en productief
nieuwsfotograaf met een eigen stijl.
Hij is voor vele jonge fotografen een inspirerend voorbeeld
en geeft masterclasses en workshops bij de Fotovakschool
in Apeldoorn en bij de Stichting Statief.
Zijn werk viel veelvuldig in de prijzen. Zo werd hij op basis van zijn oeuvre uitgeroepen tot
Fotojournalist van het jaar 1997 en 2004. Ook won hij tientallen prijzen in de wedstrijd om
de Zilveren Camera. In 2005 volgde een onderscheiding als Officier in de Orde van OranjeNassau voor zijn gehele oeuvre.
In 2005 richtte hij de Art of News Foundation op, waarbij projecten in o.a. Afrika worden
ondersteund. De laatste jaren is hij ook actief in de commerciële fotografie. Zie voor meer
informatie: http://www.raymondrutting.com/
Raymond is een vooraanstaand fotograaf en hij komt vanuit Utrecht naar onze regio. Om een
fotograaf van naam, zoals Raymond, naar het noorden te halen, is het voor GiAF noodzakelijk
een geringe entree te vragen. Deze vergoeding is voor leden van de Fotobond €7,50 en voor
niet leden €10,00.
Om een beeld te krijgen hoe we de zaal moeten inrichten, willen we graag weten hoeveel
mensen er komen. Daarom vragen we jullie om voor 8 maart via e-mail info@giaf.nl aan ons
door te geven of je komt, en met hoeveel mensen.
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Routebeschrijving naar Huize Bareveld, Bareveld 1, 9512 SB Nieuwediep
Vanuit de richting Assen Gieten:
De route vanuit Gieten naar Bareveld over de
N33 is op bijgevoegde kaartje aangegeven, zie
Route naar Bareveld 1. Afrit 35, Gieterveen,
Eexterveen, Nieuwediep. Vervolg de richting
Nieuwediep. Na ca 2 km viaduct over naar
Bareveld, Eexterveenschekanaal,
Annerveenschekanaal. Na verloop van 300m
links huize Bareveld. Volg hier de instructies van
de parkeerwachter op. Hij zal u uw parkeerplaats
wijzen.

Route naar Bareveld 2

Route naar Bareveld 1

Vanuit de richting Zuidbroek Veendam:
De route vanaf Veendam naar Bareveld over de
N33 is op bijgevoegde kaartje aangegeven, zie
Route naar Bareveld 2. Afrit 36, Bareveld,
Nieuwediep Eexterveenschekanaal. Op de
rotonde de tweede afslag nemen, richting
Wildervank, Eexterveenschekanaal, Bareveld,
Nieuwediep, Hoogezand. Neem over de brug de
rotonde ¾ richting Eexterveenschekanaal,
Bareveld, Nieuwediep. Vervolgens de brug over
en aan de rechterzijde ziet u Huize Bareveld.
Volg hier de instructies van de parkeerwachter
op. Hij zal u uw parkeerplaats wijzen.
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