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Beste , Hierbij ontvang je mijn vierde nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief houd ik je
graag op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen rond afscheid en met
name rond het vak afscheidsfotograaf.
Deze nieuwsbrief inspireert en motiveert je hopelijk om een moeilijk onderwerp als
de dood en afscheid nemen bespreekbaar te maken. Reacties zie ik graag. Stuur mij
daarvoor een mail aan: ellen@eenliefdevolleherinnering.nl
Ik hoop dat er een mooie uitwisseling van ervaringen ontstaat.

 

 
 
 

Ellen Teunissen,
Afscheidsfotograaf
in de breedste zin
van het woord
Het gezicht achter een Liefdevolle
Herinnering is Ellen Teunissen.
Fotograferen van een met zorg
vormgegeven dag van de uitvaart is
dankbaar werk.
De foto's, mooi verwerkt in een
herinneringsboek, blijken keer op keer
troostend.

Met 'afscheidsfotograaf in de breedste zin van het woord' bedoel ik onder andere een
levensportret.
Onder een levensportret vallen eigenlijk alle portretfoto's die gemaakt worden om een
herinnering vast te houden aan een belangrijk moment dat niet meer terugkomt. Wanneer we
op een zekere leeftijd komen of bijvoorbeeld door ziekte het afscheid in zicht komt is het
mogelijk om voor het nageslacht een mooi portret achter te laten. Dit geldt ook wanneer je
voor een ingrijpende behandeling staat en voor jezelf de herinnering wilt vasthouden.

Wanneer er geen recente portretfoto voor handen is kan ik een foto van een andere
gelegenheid bewerken om bij de uitvaart te kunnen projecteren of om op de kist te zetten.
 
 

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken
met afscheid

Theatergezelschap “De KUNST van het ROUWEN” biedt met hun voorstelling “Dan neem
je toch gewoon een hond” een plek om rouw voelbaar, inzichtelijk en bespreekbaar te
maken. Wanneer je in de gelegenheid bent om deze voorstelling te zien twijfel dan niet. Het
is een indrukwekkende voorstelling die je aan het denken zet.  
 
 

Kunstroute Zeist 2017

Naast mijn interpretaties van Oude Meesters en Vlinders had ik een kleine tafel met
afscheidsfotografie ingericht in mijn expositie ruimte.

Dit leverde heel verschillende reacties op.
Van mensen die er snel aan voorbij gingen, mensen die juist erg geïnteresseerd waren maar
ook mensen die niet snapte dat ik zulk verschillend werk maakte.
Het leverde mooie gesprekken op.

Voor mij passen deze drie richtingen juist heel goed bij elkaar.

Bij de Oude Meesters kan ik mijn creativiteit goed kwijt, ik maak de kleding en
accessoires zelf, verdiep mij in de bedoeling achter het schilderij en bestudeer de
gebruikte lichtval.
Door hier mee bezig te zijn worden de oude meesters weer actueel, komen ze terug in
de herinnering, en ze waren al onsterfelijk.
Vlinders staan ook voor de onsterfelijke ziel. Ze worden vaak met een afscheid in
verband gebracht.

Ik vind het heerlijk ontspannend om tussen de vlinders te vertoeven en ze vervolgens te
vereeuwigen. 
Deze ontspanning biedt een balans voor de afscheidsfotografie. Fotograferen tijdens een
afscheid is niet mijn persoonlijk verdriet maar dat wil niet zeggen dat het mij niets doet. 
 
 

Waarom afscheidsfotografie?
Ik maak regelmatig kennis met
uitvaartverzorgers die nieuw in de branche
zijn.
Wanneer ik vertel over mijn werk als
afscheidsfotograaf krijg ik vaak als
antwoord: “daar is bijna geen vraag naar” of
“wanneer de nabestaanden dat willen doen
ze het zelf”.

Lees het antwoord op deze en andere
vragen op mijn website.

 
 
 

De intieme dood

In oktober heb ik een avond bijgewoond georganiseerd door Ukediene Schulp en Esther
Kruiter. Een avond over rituelen rond het afscheid. 
Oeroude krachtige ceremonies vertaald naar de huidige tijd, welke de ziel helpen zich los te
maken van het lichaam.
Een bijzondere avond, met ondersteunde zang van Esther, waar we zelf de kracht van
bepaalde rituelen konden ervaren.
 
 
 

Pantoum: Stille tranen
Ik kijk naar een doorzichtige bol waar het
zonlicht zacht langs streelt
Ik sta tussen de heerlijk geurende bloemen
bij de Botanische tuinen
Ik zie een overweldigende diversiteit aan
kleuren
De doorzichtige bol blijft mijn aandacht
vragen
.............

Lees de rest van dit gedicht op mijn
website. Hier kunt u ook luisteren naar een
opname waarin ik het gedicht voordraag.

 
 
 

Fijne Feestdagen

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Ik wens iedereen EEN HEEL FIJNE DECEMBERMAAND EN EEN GEZOND BEGIN
VAN 2018!

Ellen Teunissen
 
 

 

 

"Ellen, tot slot dank voor je professionele inzet tijdens de uitvaart en je
persoonlijke betrokkenheid"

"Niemand heeft op die dag gemerkt dat ze foto's nam, een heel bescheiden
opstelling was het"

"De communicatie over het te maken album was prettig en open met alle
ruimte voor eigen ideeën"
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