Stefanie Sprangers
h p://stefanyphotography.blogspot.com
Pasbaan 7, Breda (Café het Hijgend Hert)
Silvia van Gimst en Jaap Hamers
www.photon-imaging.nl
Kerkplein 7, Breda (Café de Bruine Pij)
Rachelle Delcroix
www.rachelledelcroix.nl
Sander du Floo
www.sanderdufloo.com
Owen Harvey
h p://owenharveypor olio.blogspot.com
Keizerstraat 101, Breda (poppodium Mezz)
Marianne van Meel
www.mariannevanmeel.com
Else Loof
www.elseloof.com
Pastoor Po ersplein 48, Breda
Gert-Jan van den Bemd
www.grandfoulard.com
Willemstraat 14, Breda (De Zwarte Parel)
Ee e van Hoof
www.ee evanhoof.nl
Marique de Bree
www.breebeeld.nl
Sahin Sisic
www.sahinsisic.com
Vlaszak 4-6, Breda (VAK)
Ad Vlemmix
www.advlemmix.com
Bolwerk 34 en 68, Breda
Arne van Alten
www.arnevanalten.nl
Robbert Nijs
www.robbertnijs.com
Zandbergweg 116, Breda
(garage tussen nr. 116 en 118)
Cindy Joos
www.scherpediepte.nl
Keizerstraat 118, Breda
Marjolijn Simonis-Onsman
www.fotostudiomso.nl
Bleekstraat 3, Breda
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Lourens Smak
www.lourenssmak.com
Reinier de Vlaam
www.reinierdevlaam.nl
Irina Popova
www.irinapopova.net
Ton Gjeltema
www.tongjeltema.nl
Hoge Steenweg 21-achter, Breda
Mirjam Zwolsman
www.mirjamzwolsman.nl
Wessel Keizer
www.wesselkeizer.nl
St. Annastraat 15, Breda
Carissima Mea Blokland
www.meafotografie.nl
Catharinastraat, Breda
(pand aan overzijde van nr. 40-42)
Ramon Mangold
www.ramonmangold.nl
Baronielaan 22, Breda (Heilig Hartkerk)
Danielle Guillonard
www.madebydanielle.com
Ludo de Kort
www.ludodekort.nl
Rolf ter Veer †
www.rol erveerfotografie.nl
Speelhuislaan 151, Breda (Podium Bloos)

Boekencafé:
Kathelijne Roosen
www.kathelijneroosen.nl
Piet den Blanken
www.denblanken.com
Melanie Rijkers
www.MeRy.nl
Eline van Roosmalen
www.elinevanroosmalen.nl
Johanneke de Ridder
www.fotografie-johanneke.com
St. Annastraat 12, Breda
(Café Publieke Werken)

Colinda Boeren
www.imirafoto.nl
Adrienne van der Eijnden
www.a3nn.nl
Speelhuislaan 173 unit K106
(Backer & Rueb)
Wiesje Peels en Mischa Keijser
www.mischakeijser.com
www.wiesjepeels.com
Vierwindenstraat 44 (Jan d’Art)

Suzanne Jongmans
www.suzannejongmans.nl
Claudius Prinsenlaan 8, Breda - Essent foyer
(Chassé Theater)
PEP:
Christel Ooms
Roel van de Laar
Claude e van de Rakt
René de Wit
Pim Evers
www.pepagency.com
Markendaalseweg 75, Breda (Lighthouse)
Joost van Buul
www.joostvanbuul.nl
Robert Aarts
www.robertaarts.nl
Speelhuislaan 80, Breda
Jean Michel van Braak en Danielle Guillonard
www.jeanmichelendanielle.nl
Veemarktstraat 4, Breda (Inspire)

Lijst Het Beste in Breda weekend - Bredaphoto - 23 en 24 oktober 2010 12.00-17.00 - mery@bredaphoto.nl

Persbericht:
De deelnemerslijst van de open studio route van Bredaphoto 2010 is bekend!
Het Beste in Breda presenteert jdens Bredaphoto met trots meer dan veer g fotografen uit Breda en omstreken. Zij zullen
voor u hun studio/atelier openen of aanwezig zijn bij hun exposi e in de stad.
Meet & Greet
Op twin g adressen in Breda kunt u hun meest recente werk bekijken, hen de hand schudden en ze de hemd van het lijf
vragen. Het Beste in Breda vindt plaats jdens het laatste weekend van Bredaphoto, op zaterdag 23 en zondag 24 oktober
2010, van 12.00 tot 17.00 uur.
Nieuw dit jaar is ‘Het boekencafé’ (loka e: Eetcafé Publieke Werken) waar u rechtstreeks van de fotograaf zijn of haar eigen
fotoboeken kunt kopen welke u meteen kunt laten signeren.
Diversiteit in loca es
Het werk van de Bredase fotograferen is o.a. te bekijken in café’s en eetgelegenheden in de prach ge binnenstad. Ook buiten
de singels kunt u op bezoek bij fotografen. Sommigen zi en op een prach ge an -kraak plek, weer anderen in een garagebox.
Lekker door fotoboeken bladeren onder het genot van een kopje koffie, of een exposi e in een loods bekijken voorzien van
persoonlijk commentaar van de fotograaf. Wij geloven dat we met Het Beste in Breda een afwisselende en boeiende afsluiter
van Breda Photo hebben gemaakt.
Aan het Beste in Breda doen o.a. mee:
Piet den Blanken (1951) houdt zich als fotograaf vooral bezig met sociaal-economische onderwerpen en fotografeerd regelma g
sociale conflicten, in Nederland, Europa en La jns-Amerika. In de laatste 15 jaar hee hij veel reportages gemaakt over migra e
aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Een andere deelnemer is de jonge Sander du Floo (1986) die graag meer bekendheid wil krijgen als autonoom fotograaf. Hij wil graag zijn werk exposeren en door veel mensen laten bewonderen of beoordelen.
Breda Photo is voor hem een podium dat hem wellicht kan helpen bij het invullen van zijn wens.
Arne van Alten (1977) is op zoek naar de schreeuw uit de onderbuik. Hij wil mensen voor zijn lens die oprecht krijsen, blèren,
gillen, brullen. Die het le erlijk uitschreeuwen. De mond wijd open, de ogen explosief. Emo e die volgens hem naadloos aansluit
op het thema van Breda Photo. TILT. Daar is hij vrij op gaan associëren en kwam uit op ‘de schreeuw’. Voor zijn project zoekt
Van Alten nog vrijwilligers, “Mensen die graag bij mij langskomen om het op een brullen te ze en.” Wie mee wil doen vraagt hij
om een mailtje met foto te sturen naar info@arnevanalten.nl Ook Wiesje Peels (1975) en Mischa Keijzer (1974) slaan op lt; hun
foto’s gaan over (verlies van) controle. Deze tweestrijd in juxtaposi es is bij Jan d’Art te zien. De volledige lijst van de deelnemers
en alle loka es kunt u bekijken op www.bredaphoto.nl Of volg ons via #BiB op Twi er.
h p://www.mery.nl/BredaPhotolijstBiB.PDF deelnemerslijst
Niet voor publika e:
op verzoek kunnen wij u ook enkele HR foto’s ter publika e doen toekomen. Neem voor meer informa e contact op met
MeRy/Melanie Rijkers, organisator BiB (Beste in Breda) MeRy@bredaphoto.nl +31650578414

