
Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL 

!  

Beste fotovriend, 

Graag uw aandacht voor onze eerstvolgende clubactiviteiten.  

Voordracht “fotografie met inhoud” 
Vrijdag 8 mei 2015, om 19u45 in het Cultureel Centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20, krijgen we hoog bezoek. 
Freddy Van Vlaenderen, voorzitter van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) of de Vlaamse fotografiefederatie, was bereid om 
een voordracht te geven over “fotografie met inhoud”. Soms wordt wel eens beweerd dat in de fotoclubs te veel aandacht wordt 
besteed aan de technische kwaliteit van het beeld en veel te weinig aan de inhoud. Wat hiermee exact wordt bedoeld, zal de h. Van 
Vlaenderen verduidelijken aan de hand van een aantal van zijn werken. 
In het 2de deel willen we zijn oordeel horen over ons eigen werk. Daarom nodigen we alle clubleden uit om 3 werken in te sturen 
tegen uiterlijk maandagavond 04/05/2015 aan hein.barbe@telenet.be, liefst via www.wetransfer.com : 
- thema is vrij 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn.  
- naamgeving: uw familienaam-voornaam_titel.jpg . 

Daarnaast mag je ook nog enkele fotoprints (max. 3) meebrengen naar de clubavond. 
Zowel de digitale werken als de foto’s mogen vroeger al hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden. 
Kies vooral beelden waarvan je zelf meent dat ze zeggingskracht hebben of emotie opwekken bij de toeschouwer.  

We hopen dat je deelneemt. Het is immers weerom de bedoeling om tijdens deze “fotobabbel”, thans onder leiding van een 
gastspreker, van elkaar te leren. 

Pixelnamiddag 
Woensdag 6 mei is er een nieuwe pixelnamiddag voorzien. Heb je vragen over beeldbewerking of samenstelling van 
klankbeeldreeksen ? Eric Barbe en Raphaël Lagae verwachten u om14u00 in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe.  
Voorlopig programma:  
- beelbewerking: de werking van ‘focus stacking’ in photoshop (samenvoeging van een reeks foto’s met verschillend  
scherpstelpunt)  
- digiporama: demo PTE. 

Clubreis Mons - Charleroi 
Deze week ontving je de uitgebreide informatie over onze clubuitstap op zaterdag 27/06/2015 naar Mons en Charleroi. 
Niet vergeten dat de inschrijving afsluit op 15 mei 2015. 

Tot volgende week vrijdag. 

Namens het bestuur, 

Dirk Vergote 
Secretaris DZL
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