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OMSCHRIJVING

Een fascinerend document in woord en beeldBirth of Life is een collectie beelden van de eerste momenten
van het leven van een kind. De rauwheid, het realisme, de puurheid. De eerste aanblik van een kind dat je al
kent, maar nog nooit hebt gezien. De kwetsbaarheid en het ongeloof dat zoiets kan; dat er een wezentje
wordt gevormd uit bijna niets. De verbazing over de snelheid waarmee een kind binnen 24 uur verandert.
En het besef dat die eerste momenten nooit meer terugkomen.Birth of Life is een fascinerend document in
woord en beeld met een intrigerend verhaal, dat ons laat zien wie wij zijn en wat onze rol is in een groter
geheel: de levenscyclus die ons allen verbindt en vormt.Simone de Geus begon op 1 januari 2012 met het
iedere dag fotograferen van een pasgeboren kind dat nog geen vierentwintig uur oud was, gewoon zoals
het was: puur. Dit heeft ze gedaan tot en met 21 december 2012. Overal waar ze kwam, voelde ze dat de
ruimte gevuld was met emoties: tomeloze blijdschap, ontroering, verbazing en onvoorwaardelijke liefde.
Het was alsof de verandering werd ‘omarmd’, door ouders én kind. Alle 355 foto’s van nieuwe mensjes
die ze gemaakt heeft in 2012, vormen samen een symbool voor de start van een nieuwe generatie in een
nieuwe periode.Simone de Geus (1974) is een gerenommeerd fotografe, bekend van talloze reportages in
diverse toonaangevende tijdschriften, zoals Eigen Huis & Interieur, vtwonen en Elle Decoration. Een
greep uit haar exposities: Fotofestival Turnhout, Paul Pim in Oudenbosch en het TweeSteden ziekenhuis
in Tilburg.
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Learn about Jewish customs relating to birth, naming, circumcision, adoption, and redemption of the
firstborn.

The Birth That's Right For You. The day your baby takes their first breath of life will be a day to cherish
for the rest of your life. Since 2007, over one thousand ...

De Nederlandse rockbands Birth Of Joy en Death Alley komen elkaar in het clubcircuit met enige
regelmaat ... Birth of Joy / Death Alley - Luxor Live. 29 ...
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