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Beste fotovriend,
We graven de spreekwoordelijke strijdbijl op want het najaar van Digitaal Zien Lauwe wordt grotendeels ingenomen door
wedstrijden. Zet dus je beste beentje voor.

Clubwedstrijd
Vrijdag 09/10/2015, om 19u45 in het cultureel centrum, Wevegemstraat 20 in Lauwe, staat de 2de clubwedstrijd “vrij
onderwerp” op het programma. Dit is meteen het laatste luik van het clubkampioenschap 2015.
U kan deelnemen met
- 7 beelden (maximum)
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Toebackx-Thomas_Kettingroker.jpg)
- uw aangevuld wedstrijdformulier (of nieuw formulier in bijlage) met de titels van uw werken.
Stuur uw inzending via www.wetransfer.com tegen uiterlijk maandagavond 05/10/2015 naar hein.barbe@telenet.be.
De wedstrijd wordt gejureerd door fotovrienden Patrick Verraest en Lieven Vanoverberghe van Eos Wevelgem en
fotograaf-fotolaborant Erik Pauwels uit Kortrijk. Hun punten worden toegevoegd aan de scores van de eerste
clubwedstrijd en de 2 themawedstrijden. De eindrangschikking van de clubcompetitie 2015 wordt bepaald door optelling
van de punten van de 15 best gequoteerde werken van iedere deelnemer. Vrijdag 9 oktober kennen we dus de nieuwe
kampioenen van reeks A enB.

Evaluatie nieuwe digiporama’s - Beste foto van het jaar
De clubvergadering van 13/11/2015 wordt voorbehouden aan de beoordeling van de nieuwe klankbeeldreeksen. Heb je
een of meer nieuwe digiporama’s klaar, laat het ons weten zodat we een inschatting hebben over het programma van de
clubavond en al een zicht op de affiche van de publieke show Zien 2016 die in februari vertoond wordt in Wevelgem.
Denk er ook aan dat we in november ook de fotoprints zullen invragen voor jurering van clubwedstrijd “De beste foto van
het jaar”. Na de uitslag van de clubcompetitie 2015 stel je uw selectie voor het afprinten van 5 foto’s best niet uit. Nadere
info volgt nog.
Tot vrijdag 9 oktober. Alvast veel succes
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
Secretaris DZL

In bijlage:
-

1

wedstrijdformulier
uitnodiging van Eric Ingels – Linda Delchambre tentoonstelling Buren bij Kunstenaars
kennisgeving succesvolle deelname van Eddy Maerten aan wedstrijd www.Pixoto.com
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