PERSBERICHT

Amsterdam, oktober 2016

LUX: eindexamenexpositie Fotoacademie toont uiteenlopend werk
Studenten exposeren van 16 t/m 19 december 2016 in Loods 6 te Amsterdam
Vanaf 16 december a.s. staat Loods 6 te Amsterdam vier dagen in het teken van LUX: de
eindexamenexpositie van studenten van de Fotoacademie. De expositie laat uiteenlopend werk
zien, variërend van mode tot documentair en van portret- tot autonome fotografie.
Het is de eerste keer dat deze beelden aan het grote publiek worden getoond.
Tijdens de expositie zijn de deelnemende studenten aanwezig om bezoekers meer te vertellen
over hun project. Op dit moment werken zij nog hard aan hun eindexamenpresentatie. Een
eerste indruk van hun werk is binnenkort online te zien: www.lux-expo.nl
Meer informatie over LUX volgt in de komende weken.
Wat:
LUX - eindexamenexpositie Fotoacademie
Waar:
Loods 6, KNSM-Laan 143, 1019 LB Amsterdam
Wanneer:
16 t/m 19 december 2016
Openingstijden: vrijdag 16 december 19:00 – 01.00 uur
zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 december 12:00 – 20.00 uur
Toegang:
gratis
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NIET VOOR PUBLICATIE
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de PR-Commissie via info@lux-expo.nl

LUX is een expositie van de volgende studenten:
Demyarlin Aloë – www.demyarlin.com
Thérèse Beemster - www.theresebeemster.nl
Rik Besselink van der Laan - www.rikbesselink.com
Esther de Boer – www.estherdeboer.info
Rogier Bogaard – www.boogaard-photography.com
Patricia Bos
Barbara Michelle Edelman - www.barbaramichelleedelman.com
Nenah Gorissen – www.nenah.nl
Elisabeth Greve - www.elisabethgreve.nl
Pascale Hustings - www.pascalehustings.nl
Erikjan Koopmans – www.erikjankoopmans.nl
Ellen van der Kraan – www.ellenvanderkraan.com
Kevin Kwee – www.kevinkwee.com
Irminia Lentjes - www.irminialentjes.com
Rachel de Liefde – www.racheldeliefde.nl
Dennis van Lingen – www.dennisvanlingen.com
Remco Nagtzaam - www.studionagtzaam.nl
Monika Nooren - www.monikanooren.com
Amber Rouw – www.amberrouw.com
Andrea van Steensel - www.andreavansteensel.nl
Nienke Steinitz – www.nienkesteinitz.com
Merle van de Veerdonk - www.merlevandeveerdonk.nl
Veronica Veerkamp – www.veronicaveerkamp.com
Annemarijn Vlinder - www.annemarijnvlinder.nl
Gerard Wagemakers - www.gerardwagemakers.nl
Ilona Wallace – www.ilonawallace.nl
Manja Zijderveld – www.manjazijderveld.com
Hoofdsponsor Wilco Art Books

