
 
 
 
 
25-JARIG JUBILEUM VNF-FRIESLAND IN 2017  
 
De Vereniging van Natuurfotografen Friesland (VNF-Friesland) bestaat op 28 
oktober 2017 25 jaar. Om die reden wil de vereniging in 2017 derden betrekken 
om haar kwaliteiten in de openbaarheid te brengen en respect, waardering en 
liefde voor de Friese natuur te bevorderen. 
 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2017 is een jubileumprogramma 
samengesteld onder de naam ‘Friese natuur in 4 seizoenen’. Het 
jubileumprogramma omvat activiteiten buiten en binnen de vereniging die over 
het jaar verspreid zullen worden.  
 
Het doel van de jubileumactiviteiten is de aandacht voor de Friese natuur en de 
natuurfotografie in Friesland te vergroten. Door het organiseren van workshops 
voor kinderen, het houden van exposities en het uitgeven van een fotoboek met 
Friese natuurfoto’s met gedichten en haiku’s hopen we niet alleen de 
belangstelling voor natuurfotografie maar ook het respect voor de natuur in 
Friesland en de culturele kant van de fotografie bij anderen (verder) te 
ontwikkelen en de samenhang van mens en natuur te bevorderen.  
 
Inwoners van Friesland hebben zo de mogelijkheid kwalitatieve natuurfoto’s te 
zien. Zij worden gestimuleerd om eigen ervaringen op te doen waardoor reflectie 
en belangstelling voor de Friese natuur en fotocultuur worden geprikkeld.  
Aan de hand van onze educatieve activiteiten, de samenwerking met 
natuurorganisatie It Fryske Gea en enkele Friese dichters willen we in ons 
jubileumjaar de Friese natuur en cultuur extra in het zonnetje zetten. 
 
 
JUBILEUM PROGRAMMA 2017  
 
De vereniging wil de doelstellingen bereiken door het maken en organiseren van 
een fotoboek, foto-expositie, lezingen, workshops, excursies en voorlichting. 

 
Fotoboek 
Het realiseren en uitgeven van een fotoboek eind 2017 met als thema ‘De vier 
seizoenen in de Friese natuur’. Het voorwoord van het boek wordt verzorgd door 
prof. dr. T. Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. In het boek komen ook Friese gedichten en haiku’s die speciaal voor 
het boek zijn gemaakt. De presentatie van het fotoboek zal plaatsvinden bij de 
opening van de expositie in het Museum Heerenveen. 

 



Foto expositie(s) 
Er is een expositie in het Museum Heereveen gepland met het thema ‘Friese 
natuur in vier seizoenen’. De opening vindt plaats op 1 oktober 2017. De 
presentatie van het fotoboek zal plaatsvinden tijdens de opening. De expositie 
duurt tot 5 november 2017. Prof. dr. T. Piersma is benaderd om een rol te spelen 
bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek. 
Andere expositiemogelijkheden zijn op dit moment in onderzoek. 

 
Natuurfoto workshops voor kinderen 
In vier verschillende Friese natuurgebieden vinden natuurfoto workshop voor 
kinderen plaats in samenwerking met It Fryske Gea (april, mei, augustus, 
oktober). De workshops worden begeleid door natuurfotografen van VNF-
Friesland en een natuurgids van It Fryske Gea. Educatief materiaal is hiervoor  
ontwikkelt. 
 
Jubileumavond 
Er wordt een jubileumavond georganiseerd op zaterdag 7 oktober voor leden en 
introducees. De bekende natuurfotograaf Loulou Beavers is uitgenodigd om op 
deze avond een lezing en een presentatie van haar werk te verzorgen.  
De uitslag van de onderlinge fotowedstrijd wordt die avond bekend gemaakt. 
 
Foto excursies 
Voor de clubleden worden verschillende excursies georganiseerd waarvan één 
naar Helgoland voor de vele zeehonden en de grote kolonies Jan van Genten. 
Een andere excursie gaat naar de edelhertenbronst op de Hoge Veluwe. 
Daarnaast zullen nog enkele excursies binnen de provincie plaatsvinden.  

 
Fotowedstrijd voor leden 
Er vindt een fotowedstrijd onder leden plaats met het thema ‘Een bijzonder 
natuurmoment’. De winnaar wordt op zaterdag 7 oktober bekend gemaakt. Jury is 
Loulou Beavers (natuurfotograaf). 
 
Publiciteit 
De vereniging zoekt contact met (regionale) pers voor persberichten wat betreft 
expositie, workshops en uitgave van een fotoboek. It Fryske Gea heeft toegezegd 
de activiteiten in haar agenda op te nemen en op de website te vermelden.  
Daarnaast zal contact gezocht worden met landelijke fotobladen. 
 
Website 
Op de website van de club www.vnf-friesland.nl wordt meer informatie over het 25 
jarig jubileum gegeven. 


