
 
Ingrid Leonard, assistent-curator FOMU, Antwerpen. De focus van haar werk als 
curator ligt op het tonen van werk van jong (Belgisch) talent. Voor FOMU is ze 
daarnaast werkzaam voor .tiff Magazine en is ze redactielid van EXTRA Magazine. Haar 
focus binnen de fotografie is de verscheidenheid en dynamiek van het jonge (Belgische) 
fotografische landschap en daarbuiten. 
 
 
 

 
 
Esther Munsters, oprichter en eigenaar QLICK Gallery in Amsterdam, samen met Fleur 
Shekel. Daarnaast heeft ze zitting in de advies- en selectiecomité van KunstRAI en is ze 
organisator van A Curious Affair – KunstRAI. Ze was internationaal jurylid voor Dodho 
Magazine (ES), curator voor The Loft tijdens Unseen 2015 en initiator van We Are The 
Guys. Vanuit QLICK Gallery ligt haar focus binnen de fotografie op kunstenaars die een 
nieuwe dimensie geven aan fotografie, door bijvoorbeeld nieuwe technologieën te 
integreren of te combineren met bestaande methodes en biedt ze een platform om 
jong talent te tonen en te begeleiden in hun ontwikkeling. 
 
 
 

 
 
Theo Niekus, straatfotograaf. Enkele projecten en publicaties van zijn hand zijn 
PASATIEMPO/Passing Time (1998), Passanten (1996), DAMRAK (2005) en My Visual 
Memory (2017). Zijn werk wordt in verschillende internationale collecties getoond, 
waaronder het Albertina Museum Wenen, Stedelijk Museum Amsterdam en op de 
afdeling Speciale Collecties van Universiteit Leiden. Zij focus binnen de fotografie ligt, 
logischerwijs, op de straatfotografie. 
 
 
 
 
 
 
Caroline O’Breen, kunstverzamelaar, curator en eigenaar van Galerie Caroline O’Breen. 
Met haar passie voor fotografie richt zij zich op het presenteren van actuele 
toonaangevende beeldende kunst fotografie van kunstenaars uit binnen- en 
buitenland. Ze staat op toonaangevende nationale beurzen en zal dit jaar voor het eerst 
staan op de internationale kunstbeurs Photo Basel.  Ze was curator voor 
fototentoonstellingen van o.a. Seelevel Gallery, Museum Slager, The Foundation Young 
in Prison en het Amsterdams Centrum voor Fotografie. Daarnaast is ze gespecialiseerd 
in loopbaanbegeleiding voor jonge en opkomende fotografen.  
 
 
 
 
Petra Stavast, fotografe die door middel van fotografie, video en tekst gelaagde en 
sociaal complexe onderwerpen ontrafelt en herstructureert, vertrekkend vanuit kleine 
persoonlijke gebeurtenissen en observaties. Daarnaast geeft Stavast lezingen en 
produceert zij boeken, zoals Libero (2009) en Ramya (2014). Haar werk was te zien in 
o.a. New York Photo Festival, Stedelijk Museum Amsterdam en MMCA in Seoul. Samen 
met grafisch ontwerper Hans Gremmen en curator/coördinator Karin Krijgsman runt ze 
onafhankelijk foto- en kunstboeken uitgeverij Fw:Books. 
 
 
 

 



 
Frank van der Stok, is onafhankelijk curator, schrijver en docent. Hij is 
mede-initiatiefnemer van het kunstprogramma The Past in the Present en hoofd van de 
toelatingscommissie van het Master Instituut, waaronder de Master Fotografie. Tien 
jaar lang runde hij Galerie Fotomania en werkte hij als agent/representative bij Solar 
Initiative. Hij is regelmatig redacteur van kunst- en fotografieboeken en hij is 
medeoprichter van Radical Reversibility. Hij is met name thuis in de fotografie met een 
wat meer conceptuele inslag, maar daarnaast ook van alle andere markten thuis. Zijn 
specialiteit is het helpen keuzes te maken en het speelveld van overwegingen uiteen te 
zetten. Altijd in relatieve zin, nooit als absoluut waardeoordeel.  
 
 
 
Denise Woerdman, oprichtster en hoofdredactrice Kiekie Tabloid en Kiekie Online en 
werkzaam bij familiebedrijf FotoLabKiekie, Amsterdam. Ze organiseert masterclasses en 
events voor Kiekie Media, was jurylid voor voor Keep an Eye Grand Fotovakschool 2016 
en portfolio reviewer tijdens Melkweg Expo 2017 en Shoot Amsterdam 2017 in Pakhuis 
de Zwijger. Haar focus binnen de fotografie is het informeren, adviseren en 
ondersteunen van beginnende fotografen in de beginstappen van hun carrière door het 
signaleren en doorgeven van trends. 
 
 
 
 
 
Ross Moriarty (ENGELS!), eigenaar Cloud Gallery in Amsterdam. Hier toont hij werk van 
jong talent en van gevestigde namen, omdat hij het belangrijk vindt jonge kunstenaars 
een platform te bieden. Hij is geïnteresseerd in fotografen die het medium op een 
nieuwe en andere manier benaderen, bijvoorbeeld door iets op een unieke manier in 
beeld te brengen of een serie op onconventionele wijze te presenteren. Zijn focus 
binnen de fotografie ligt niet zozeer op de esthetiek van een enkel beeld, maar vooral 
op wat de kunstenaar probeert over te brengen met zijn oeuvre als geheel.  
 
 
 
 
 
Nicole Robbers, curator Fotofestival aan de Maas, De Kracht van Rotterdam en in 2017 
gastcurator Rotterdam Photo. Ze is redacteur van Hollandse Beelden (sinds 2016) en 
freelance beeldredacteur voor NRC Next (sinds 2011) en 360International magazine. Ze 
heeft zitting gehad in de examencommissie van de KABK, Den Haag en het bestuur van 
Stichting De Zilveren Camera. Momenteel is zij bestuurslid van Stichting Stadsfotograaf 
Leiden en lid Werkveld Commissie Masters Fotografie Avans Hogeschool, St Joost Den 
Bosch. Haar focus binnen de fotografie ligt op fotojournalistiek, documentaire 
fotografie en portretfotografie. 
 
 
 
Nicole Roepers, conservator actuele kunst bij Museum De Lakenhal in Leiden (sinds 
2005). Daarnaast is ze bestuurslid van Stichting Stadsfotograaf Leiden (sinds 2014). 
Eerder was zij projectmanager bij het Centrum Beeldende Kunst Leiden (1993-2005) en 
mede-eigenaar van Galerie Fotomania in Leiden en Rotterdam (1987-1993). In de 
afgelopen dertig jaar begeleidde ze zeer verschillende opdrachten en tentoonstellingen 
op het gebied van fotografie. Haar focus binnen de fotografie is zeer breed: van 
abstracte kunst fotografie tot documentair werk. 
 

 
 

 



 
Narda van ’t Veer, oprichtster en mede-eigenaar The Ravestijn Gallery in Amsterdam, 
samen met Jasper Bode (sinds 2012). De galerie is gespecialiseerd in fine art-fotografie 
en middels de galerie brengt ze vele jaren aan kennis en ervaring in de praktijk. Dertig 
jaar lang collectioneerde ze fotokunst en runde ze het succesvol internationaal 
fotografie-agentschap Unit CMA. Haar focus binnen de fotografie ligt in een zoektocht 
naar fotografen met een absoluut eigen stijl, waarnaast het werk zowel esthetisch als 
conceptueel sterk is. 
 
 
 
 
Bas Vroege, oprichter en directeur van Paradox, documentaire projecten. Voorheen 
was hij directeur van Perspektief, Centrum voor fotografie, Rotterdam (1981-1993), 
Fotografie Biënnale Rotterdam (1988-1992) en hoofdredacteur van Perspektief 
Magazine (1980-1995). Hij is lid van de internationale commissie van aanbeveling van 
de Three Shadows Photography Art Centre (Beijing, China) en was lid van de raad van 
toezicht van World Press Photo en ISEA (Inter Society for Electronic Arts). Daarnaast 
werkt hij als onafhankelijk curator en doceert hij voor MA Film & Photographic Studies 
aan de Universiteit van Leiden. Zijn focus binnen de fotografie ligt op documentaire 
fotografie. 
 
 

 
 
Koen Hauser, fotograaf en beeldend kunstenaar. Zijn werk hangt in het midden tussen 
beeldende kunst, fashion en toegepaste fotografie. Als kunstenaar integreert hij 
tijdloze en imaginaire werelden in een hedendaagse en commerciële setting. Hij maakt 
veelal gebruik van cultureel erfgoed en historische verwijzingen, waarvoor hij 
regelmatig samenwerkt met verschillende culturele instituten, musea en archieven, 
zoals het Gemeentemuseum Den Haag, Nationaal Archief, Rijksmuseum en Museum 
Boerhaave. Hij was de tweede Fotograaf des Vaderlands (2014-2015). Zijn werk is te 
zien in internationaal gerenommeerde magazines en hij werkt samen met grote 
nationale en internationale bedrijven. 
 

 


