
ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor… 

UITTIP: AFVD Foton toont expositie ‘Seeing is believing’.  
 
 
Wie zijn jullie? 
De Universiteit Twente heeft een 
fotografievereniging speciaal voor 
studenten. De volledige naam is 
Amateur Fotografie Vereniging 
Drienerlo Foton, maar doorgaans 
wordt alleen de naam Foton gebruikt. 
De vereniging bestaat dit jaar 50 jaar 
en is daarmee één van de oudste 
verenigingen van de universiteit.  
 
Wat gaan jullie doen? 
Elk jaar geeft Foton een expositie en 
dit jaar werken zij met het thema 
‘surrealisme’. Onder begeleiding van 
Gijs van Ouwerkerk zijn de studenten 
hier weken mee bezig geweest. Ze 
hebben een brainstorm gehouden om 
een thema te kiezen en zijn toen foto’s gaan maken. Vervolgens begon het creatieve proces waarbij de leden 
elkaar foto’s lieten zien en feedback gaven of kregen om de foto’s nog net weer een beetje interessanter of 
vreemder te maken. Iedereen is op een andere manier te werk gegaan, sommigen gebruikten daarvoor 
photoshop. Anderen is het gelukt om zonder photoshop maar door middel van ongebruikelijke 
fotografietechnieken een beeld te maken.  
 
Wat maakt jullie activiteit speciaal? 
De hele expositie wordt door de studenten zelf gemaakt en uitgevoerd. Daarbij heeft het thema surrealisme 
een leuke en interessante expositie opgeleverd met beelden waar je soms minuten naar moet kijken voor je 
weet wat er bijzonder aan is.  
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
Zij moeten komen kijken om te zien dat er op de UT veel meer gebeurd dan alleen studeren. Foton is slechts 
één van de vele verenigingen die leuke en mooie exposities of voorstellingen geeft.  
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
De expositie wordt geopend op donderdag 20 februari om 16:00 in gebouw de Vrijhof op het terrein van de UT. 
De expositie zal daar vrij te bezichtigen zijn tot 19 maart. 
Op www.foton.utwente.nl is meer informatie te vinden over Foton. 

Foto: Djurre Broekhuis 

http://www.foton.utwente.nl/

