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‘GEZIEN WORDEN’ In  FOM 

( maart 2014) 

Het idee  om een  Pop-Up FOTO MAASTRICHT (FOM)  te starten  komt vanuit het 
feit dat  er onder fotografen en andere aanverwante  profs  uit het Zuiden er enorme 
behoefte is aan een lokatie waar ‘broeders’ niet alleen bijelkaar kunnen komen om o.a. 
masterclasses, workshops, lezingen te volgen maar ook het organiseren van 
tentoonstellingen. Men moet hiervoor steeds weer naar het Noorden want in het 
Zuiden is helemaal niets zoals bijvoorbeeld FOAM (Foto Amsterdam) waarin allerlei 
activiteiten plaats vinden van lezingen tot films,concerten en natuurlijk 
tentoonstellingen 

  Volgens Ruben Reehorst   een veelvuldig prijswinnende fotograaf   is fotografie een 
gemakkelijke hobby en een moeilijk beroep. Zelf heeft Ruben hierover een filosofie 
namelijk :’ De  Maker en de Kijker en presenteert  tijdens FOM  de The Photo Room- 
een collectief van jonge talentvolle fotografen in  diverse genres die via 6211 
Kunstkwartier een platform krijgen  met als doel om het conventionele galerie-
concept te doorbreken en bezoekers een interactievere rol te geven. Bert Janssen heeft 
de mensen, de kunst  en de activiteiten  van  culturele vrijplaats Landbouwbelang in 
beeld gebracht. 

David Uzochukwu  net 15 lentes jong  werd onmiddelijk verliefd op het vak  
fotografie en begon met zelfportretten op conceptuele basis.   Het zijn o.a. 
zelfportretten die je raken tot op het bot. Een zeer succesvolle opening in combinatie 
met de positieve aandacht vanuit de media o.a. Van DDL en TV Maastricht werd  de 
tentoonstelling een maand verlengd!kunnen we rustig zeggen, dat de initiatiefnemers 
van onze buurt hebben aangetoond, dat er een grote behoefte is aan FOM . Met dank 
aan  de initiatief en deelnemers van FOM  maar ook de  input van vele fotografen  uit 
de Euregio na de oproep in DDL heeft dit onder leiding van buurtbewoner Wisse 
Heitinge geleid tot een werkschets FOM wat  vervolgens in mei 2014 richting 
gemeente is gepresenteerd .Enthousiasme ja maar helaas geen actie- geen fotomuseum 
al la Amsterdam maar  sinds 2019  s;echts een particulier Foto Museum aan het 
Vrijthof waar 2x per jaar een grote naam in de fotografie mag exposeren. Informatie: 
www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl













PROJECTNAAM FOM
1st Team: Maria, Bert, Ruben, Wisse
datum: Mei, 2014

DOELSTELLINGEN
Het samenbrengen van creativiteit, media (in de ruime zin van het woord), kennis en faciliteiten op het gebied van
fotografie en Video in de zuidelijke regio.
Momenteel is er geen dragend instituut in de zuidelijke streken (Maastricht, Hasselt, Aken, Luik) dat vorm geeft aan deze
ambities. Duidelijk onderdeel is het aanmaken van nieuwe werkgelegenheid en het promoten van de zuidelijke streek als
Media Regio
Daarnaast ook het stimuleren van ambacht de
kennis van media en fotografie bewaren en overdragen en het scouten
van nieuw talent.

NAAM SUGGESTIES
MIF Maastrichts
Instituut voor Fotogafie
MIPM Maastricht
Institute for Photography and Media

FOTO MAASTRICHT
ZIF Zuidelijk
Instituut voor Fotografie
SHUTTER SOUTH
THE RISE OF THE TRIPODS
DEVELOP

ACTIVITEITEN
. Fotocafe en beheer
. organisatie van workshops fotografie
. beschikbaar stellen van doka en andere apparatuur
. het creeren van een ontmoetingsplek en werkruimte zoals bekend van MakerSpaces en FabLabs
. het faciliteren van studioruimte
. een expositieruimte voor cutting edge fotografie
. organisatie van een Fotofestival
. het beheer van een beeldbank limburg
. Agency en stock fotografie
. Uitgeefactiviteiten voor fotoboeken, andere media



DEELNEMERS/LEDEN/BEZOEKERS
. Enthousiastelingen en leden de
leden dragen de basiskosten en hebben toegang en verantwoordelijkheid voor het
runnen van de locatie
. Fotoprofessionals kunnen hier werken en als een crossover
plaats gebruiken voor apparatuur en creativiteit
. Groepen vanuit het hele land kunnen hier workshops volgen op gebied van fotografie en fotobewerken
. Individuen altijd
welkom om gebruik te maken van het Fotolab
. Studenten altijd
welkom voor stageplaatsen, het mee organiseren van workshops etc
. Bedrijven worden nadrukkelijk betrokken bij de activiteiten en sponsering

MOGELIJKE LOKATIES
.CityCentrum
.Filmhuis oud omdopen tot FOTOHUIS
.Sphinx gebouw
.Participatie met LBB
.College Grote Gracht

PLANNING
. formeel maken project team
. Q3/4 2014 plannen concreet
. Q1 start activiteiten

PROMOTIE
. nationaal en regionaal
. aankondigingen in geschikte media
. opzetten van Social Media en News groups

BUDGET INPUT
. leden commissie voor dekking huur
. deelname workshops tegen betaling
. verkoop van fotomateriaal icm workshops
. beheer stock
. verhuur studio igv professioneel verhuur
. donaties van studenten en individuen


