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Aan: Alle leden  

 
 
Onderwerp:         Datum:  

Bergama         11-09-2019  
 
 
Beste Leden van de Fotoclub Alkmaar, 
  
Op 22 juli jl. is er overleg geweest met 2 bestuursleden van het AUC over een eventuele uitwisse-
ling met de Alkmaarse zustersteden. Aanwezig waren de heren D.J. Braay, M. Doganatik, 
T. Weerstand en J.W. van de Pol. 
 
Wat is de wens of idee van het AUC: 
 
Eerst even de uitleg over wat doet het AUC. AUC staat voor “Alkmaars Uitwisselings Comité” en 
verzorgt diverse activiteiten waaronder het contact leggen en houden met de zustergemeenten van 
Alkmaar. Op de site van AUC  https://alkmaarauc.nl/  is voldoende informatie te vinden. 
 
We hebben het gehad over het opzetten van fotografie met één van de zustergemeente Darmstad 
(Duitsland) of Bergama (Turkije). Of we iets kunnen doen met de plaatselijke fotoclub. 
De vraag is: Of wij als Alkmaarse club interesse hebben en actief willen zijn in zo’n uitwisseling?  
 
De heer Doganatik heeft aangegeven dat foto activiteit met Bergama hoog op het verlanglijstje 
staat. In 2018 zijn er uitwisselingen geweest van Murmellius scholieren en een school uit Bergama. 
Qua sport komt er nog een uitwisseling met de Tennisvereniging TC Alkmaar. Voor het vastleggen 
van “Cultuur & Art” denken ze aan ons. 
 
Cultuur & Art en andere ideeën: 
 
Er is veel te zien in Bergama om te vermelden, de website geeft een goede indruk: 
http://www.bergama.bel.tr/Home/Index/en   
 
Bergama, ooit Pergamon in de Griekse tijd, ligt in de provincie Izmir en heeft ruïnes van o.a. 
theater die staan op de werelderfgoedlijst. Er is voldoende te zien van cultuur en met onze blik op 
het heden, de mensen, gebouwen, kunst in de stad is er genoeg materiaal om iets van hun Cultuur 
& Art te maken. 
 
In Bergama wordt jaarlijks een Photo Marathon gehouden waar meer dan 200 fotografen (interna-
tionaal) hun werk laten zien. 
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Stappenplan: 
   
In de komende periode gaan we het één en ander verder opzetten en bespreken met elkaar. 
We gaan in overleg met het AUC over de data en samenwerking met de fotoclub in Bergama. 
We gaan de begroting opstellen van het idee, uitwerking, uitwisseling daar en hier, Exposities en-
zovoort. 
 
Eerste schatting van de kosten, reis- en verblijfkosten Bergama: 
 

- Vervoer naar Schiphol (?) 
- Vliegen naar en van Istanbul (AMS – IST) 4 uur, € 220 pp  
- Of vliegen naar en van Izmir (AMS-IST-ADB) 9 uur, € 350 pp  
- Autohuur van Istanbul (425 km) of Izmir (125) naar Bergama (?) 
- Overnachtingen in Bergama, 5 nachten, ongeveer € 150 pp 

 
Het is een schatting die is gemaakt op basis van online-zoekinformatie. 
 
Het uitzetten van een Expositie, bezichtiging door de fotoclub uit Bergama van onze gemeente 
waar en hoe komt nog. Dit alles doen we in goed overleg met AUC. 
 
Interesse om mee te gaan? 
Ideeën voor deze trip zijn van harte welkom. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de fotogroep “De Waag”  
 
 
J.W. van de Pol 
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