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Jaarlijkse expositie fotoclub FEGG in KunstLokaal 

Zondagopenstelling 3 februari 2019 van 14.00-17.00 uur. 

In de maand februari houdt de Foto Expressie Groep Gemert (FEGG) haar jaarlijkse clubexpositie 

in KunstLokaal aan de Vondellaan 49 in Gemert. De officiële opening van de tentoonstelling is op 

zondagmiddag 3 februari tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Evenals vorig jaar treden tijdens deze middag leerlingen van KunstLokaal op onder leiding van 

accordeon- en pianodocente Mayke Hendriks. Verder zijn op deze openingsmiddag fotografen van 

de FEGG aanwezig om hun werk toe te lichten en vragen van bezoekers te beantwoorden.  

Naast vrij werk van de 27 leden van de club wordt de serie ‘De Rode Draad’ getoond. Dit is een 

fotoreeks die in de loop van het clubseizoen wordt opgebouwd rond een opdracht. Dit jaar maakten 

de leden een foto die geïnspireerd was op een gedicht van cabaretier Jochem Myjer. 

Het clubseizoen loopt elk jaar van september tot juni en omvat achttien clubavonden. Daarop 

bekijken en bespreken de leden elkaars werk. Verder houden ze in de loop van het jaar enkele 

excursies en workshops. Ook neemt de FEGG sinds haar oprichting in 1989 elk jaar deel aan de 

Bondsfotowedstrijd van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie – kortweg Fotobond. De 

Gemertse fotoclub eindigde daarbij in de afgelopen jaren tussen circa 170 clubs uit het hele land in 

de middenmoot. 

De tentoonstelling van de FEGG in KunstLokaal is na de officiële opening op 3 februari de hele 

maand te zien op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto maakt deel uit van een serie portretten van 

Geert van der Sanden die wordt getoond op de 

tentoonstelling. 



 

 

Muzikale omlijsting door leerlingen van KunstLokaal: 

Gitaar :  Marlou Peeters  

Bugel :   Daniël van Oorschot 

Piano :   Fenne Dinsdach, Suze van Eyk,  Floor Vulders-Jochems, Flint Wouters,  

               Rosa Maas, Romee Hoeks 
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