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Jan Dirk van der Burg fotografeert, filmt en maakt foto-

comedy. Zijn bekendste werk is het boek Olifantenpaadjes 

(2011), een optimistische aanklacht tegen een landschap-

pelijke misstand en een ode aan de kortste weg van A 

naar B. Sinds hij in 2004 afstudeerde met ‘Kantoorcultuur’

opereert hij in een fotografische nichemarkt: De wereld 

onder het systeemplafond.

Aanvang 20:00 uur | € 6 incl. fee

T’Syen trok als 17-jarige in de jaren ‘70 naar Londen en 

kwam terecht in de wereld van punk, Bowie, the Sex 

Pistols en Cecil Beaton. Na studiowerk en filmsets voor 

Beaton, trekt hij door Europa voor reportagewerk. In de 

jaren ’90 trekt Marc zich terug in Milaan, het centrum van 

de mode. Sinds 2018 is hij terug in Antwerpen en gaf hij 

onlangs het fotoboek ‘Moments’ uit.

Aanvang 20:00 uur | € 6 incl. fee

Van der Velden ging meer dan vijftig keer op pad voor 

onder meer UNICEF. Daarnaast maakt zij samen met haar 

man Philip eigen documentaires. Met projecten als 

‘Baghdad Today’,  ‘A Monday in Kabul’, ‘Outside Syria’ en 

‘Children of the Labyrinth’ plaatsen zij het dagelijkse 

nieuws in een bredere context.

Aanvang 20:00 uur | € 6 incl. fee

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022

JAN DIRK VAN DER BURG|
Fotograaf des Vaderlands

MARC T’SYEN |
Reportagefotograaf

MARIEKE VAN DER VELDEN |
Documentairefotograaf

DONDERDAG  9 MAART 2023

Koop je

   kaarten op tijd!KALENDER
FOTOGRAFIE

CAFÉ
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Bob is een fulltime professioneel natuurfotograaf uit 

het prachtige Limburg. Zijn interesse voor de natuur

gaat niet alleen uit naar de dieren- en plantenwereld, 

maar vooral ook naar de achtergronden van het 

landschap. 

In de fotografie kun je Bob het best typeren als een 

duizendpoot. Bob publiceerde diverse fotoboeken in 

eigen beheer en werkte reeds aan enkele tientallen 

andere boeken mee. Sinds 2018 is Bob hoofdredacteur 

van Natuurfotografie Magazine. 

Aanvang 20:00 uur | € 6 incl. fee

Special: audiovisuele natuurverhalen met muziek 

van pianist Jeroen van Vliet en kunstzinnige beelden 

van natuurfotograaf Ronald Peeters. Dit eerste multi-

mediale kunstproject van Playground opent oren en 

ogen voor de schoonheid van de natuur dicht bij huis.

De verstilde natuurfoto’s van Ronald inspireerden 

Jeroen tot het componeren van muzikale karakters

op de piano, die hij deze avond, terwijl de beelden 

op groot scherm in elkaar overvloeien, ten gehore 

zal brengen. Zo neemt Playground je mee in een 

verrassende, welhaast betoverende natuurbeleving.

Aanvang 20:00 uur | € 12,50 incl. fee

DONDERDAG 13 APRIL 2023

FOTOGRAFIECAFÉ SPECIAL

BOB LUIJKS|
Natuurfotograaf

ILLUMINANCE | PLAYGROUND
Jeroen van Vliet & Ronald Peeters

DONDERDAG 25 MEI 2023

Koop je

   kaarten op tijd!KALENDER
FOTOGRAFIE

CAFÉ


