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Beste fotovriend, 

Zet je verder schrap. Het nieuwe werkjaar werd met een flinke tred ingezet en het tempo neemt nog niet onmiddellijk af. 

Jan Coddé te gast 
Bij de bekendmaking van het nieuwe programma hadden we al aangekondigd dat we dit jaar zouden focussen op vernieuwing in 
onze fotografie en meer aandacht zouden geven aan kunst- en eigentijdse fotografie. Onze eerstvolgende clubavond kadert 
volledig in dat opzet.  Vrijdag 13 februari 2015, om 19u45 in Cultureel Centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe, krijgen we Jan 
Coddé in ons midden.  Hij vergast ons op een voordracht over “Krachtige klankbeeldreeksen”, met een korte geschiedenis van 
klankdiareeksen, de aanpak van het medium en de toelichting van enkele programma’s. 
Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op de werkwijze (idee, uitwerking en realisatie) en de verschillende invalshoeken. Het 
geheel wordt geïllustreerd met enkele eigen voorbeelden. 

Verwacht u aan een “andere” fotografie die we tot nog toe in onze club weinig gewoon zijn. 
Jan Coddé omschrijft zijn reeksen als “Muziek met beeld, met de bedoeling 1 + 1 = 3: het geheel is meer dan de som der 
elementen. Niet zomaar een streepje muziek bij mooie plaatjes, maar een doelbewust op elkaar inspelen van beide aspecten.” 

Deze voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Beeldexpressie. 

Dialoog & fototentoonstelling 
Volgende week wordt het heel druk. 
Dinsdag- en woensdagavond 17 en 18 februari, telkens vanaf 19u00, worden de panelen opgesteld in zaal Barthel aan de 
gemeenteschool in Rekkem voor onze fototentoonstelling die er in het weekend van 21 en 22 februari plaatsvindt. Helpende 
handen zijn heel welkom, dit zowel voor de op- als voor de afbouw. 
Voor alle info over de fotoexpo verwijzen naar onze website www.dzlauwe.be  

Vergeet niet dat je ook verwacht wordt op de eerste “Dialoog” die we in samenwerking met het WVFD organiseren op vrijdag 20 
februari 2015, om 19u30 in zaal Barthel, Moeskroenstraat 525 in Rekkem. Voor deze fotobabbel kan je nog tot 11/02/2015 vier 
van uw werken insturen aan hein.barbe@telenet.be.  
Op de “Dialoog” worden de werken van de aanwezige deelnemers besproken door een beroepsfotograaf en een ervaren 
amateurfotograaf. Al bij al weeral een gelegenheid om veel bij te leren en met een grote schare fotovrienden gezellig te keuvelen 
en elkaar te inspireren. 
Daarvoor doen we het toch, hé ? 

Tot binnenkort. 

Namens het bestuur, 

Dirk Vergote  
secretaris DZL 
www.dzlauwe.be 

  Secretariaat: Boldriesstraat 27, B-8930 Lauwe.  T. 056 40 22 37     GSM 0476 64 56 79  1
Email: dirk.vergote@skynet.be   Bankrekening: BE49 7785 2262 7971    website: www.dzlauwe.be 

DZL-nieuwsbrief 
9 februari 2015

mailto:dirk.vergote@skynet.be
http://www.dzlauwe.be
mailto:hein.barbe@telenet.be
http://www.dzlauwe.be

