
Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL 

!  

Beste fotovriend, 

Misschien trek je er in het Paasweekend op uit ? Daarom bezorgen we je onze nieuwsbrief wat vroeger dan gewoonte. Zo heb je 
enkele dagen extra om je voor te bereiden om onze komende clubactiviteit.  

Themawedstrijden 
Vrijdag 10 april 2015, om 19u45 in het Cultureel Centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20, zetten we de clubcompetitie 2015 in met 
de themawedstrijden “Architectuur” en “Koppen”. 
Deze twee thema’s mogen in de brede zin worden geïnterpreteerd.  

Architectuur: gebouwen, monumenten, bruggen, constructies, pleinen, kunstwerken, interieurs… zowel volledig of gedeeltelijk in 
beeld gebracht. De creativiteit van de fotograaf primeert boven die van de architect of constructeur! 

Koppen: al dan niet in studio geportretteerde mensen of dieren. Het beeld moet het karakter weergeven. Enkel busteopnames (of 
minder) zijn toegelaten. De “kop” is dus belangrijk. 

Voor elk thema mag je 4 werken inzenden tegen uiterlijk maandagavond 06/04/2015 aan hein.barbe@telenet.be, liefst via 
www.wetransfer.com : 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn.  
- naamgeving: thema_uw familienaam-voornaam_titel.jpg  

vb.:  architectuur_Foster-Norman_Reichstagkoepel.jpg  
 koppen_Van den Durpel-Chris_Kamiel.jp 

- stuur uw wedstrijdformulier mee: vul uw vorige formulier aan met de 8 titels van uw deelname aan de themawedstrijden of 
gebruik het document in bijlage. 

Ter herinnering:  
- voor de themawedstrijden is er geen opsplitsing in een A- en B-groep.  
- de scores tellen mee voor het clubkampioenschap maar gelden ook als afzonderlijke wedstrijden die begiftigd zijn met 2 

boekenbonnen van 10 euro. Dus zeker de moeite om je kansen te wagen. 

Fotoclub Kiwabi Zedelgem was spontaan bereid om te fungeren als gastjury, waarvoor onze dank.  

Pixelnamiddag 
Eric Barbe en Raphaël Lagae staan opnieuw paraat voor bijstand inzake digiporama’s, fotografie en beeldbewerking. Hiervoor is 
een nieuwe pixelnamiddag voorzien op donderdag 2 april, om 14u00 in het werklokaal in het gemeentehuis.  
Op het programma: 

▪ beeldbewerking:  - een wolkenloze, grijze hemel vervangen;  
 - werken met lagen 

▪ digiporama’s: een route op kaart brengen. 
Heb je speciale wensen of vragen, stuur ze vooraf een mailberichtje. 

Zalig Paasfeest en... snoep van de fotografie, maar blijf van de eitjes! 

Namens het bestuur, 

Dirk Vergote 
Secretaris DZL
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