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Beste fotovriend,
Graag uw aandacht voor onze najaarsactiviteiten.

Pixelnamiddag
De pixelnamiddag o.l.v. Eric Barbe en Raphaël Lagae vindt deze maand een dag vroeger plaats, dus niet op donderdag maar
wel op woensdag 04/11/2015 om 14u. in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe. Indien er geen specifieke wensen
of problemen zijn, wordt verder aandacht besteed aan fotobewerking met Photoshop Elements. Iedereen is welkom.

Evaluatie nieuwe digiporama’s
Vrijdag 13/11/2015, komen we bijeen om 19u45 in het cultureel centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20. Op het
programma staat de evaluatie van de nieuwe digireeksen, dit in het vooruitzicht van de nieuwe publieke show ‘Zien 2016’
die we in februari in Wevelgem organiseren. We hopen weer op creativiteit van het hoogste niveau. Enkele clubleden
hebben hun deelname al toegezegd. Heb je ook een klankbeeldreeks projectie klaar ?
Breng die gewoon op vrijdag 13/11 mee op USB-stick. We vragen je wel om tegen uiterlijk maandag 9/11/2015 via
e-mail aan dirk.vergote@skynet.be de titel van de montage en de tijdsduur ervan mee te delen.
Op de clubavond worden de nieuwe montages geprojecteerd en vervolgens tijdens een ontspannen babbel besproken.

Digiporamashow ‘Zien 2016’
Onze nieuwe show van klankbeeldreeksen zal onder de noemer ‘Zien 2016’ vertoond worden op 20/02/2016 in CC De
Guldenberg Wevelgem. Het programma zal ook weer enkele groepswerken bevatten, zoals de themawedstrijden en onze
beste werken. Hiervoor hoef je geen werken in te sturen. Die hebben we immers al, tenzij je niet deelnam aan de
clubwedstrijden. Verkeer je in dat geval en wens je ook uw fotografische talenten te etaleren, bezorg dan tegen uiterlijk
23/11/2015 uw 5 beste werken (minstens 1920 px groot) aan hein.barbe@telenet.be.
We voorzien ook een groepsmontage over de tentoonstelling van oldtimer voertuigen ‘Golden River Classic’ die plaatsvond
in Lauwe op 26/09/2015. Wie hiervan foto’s heeft, wordt verzocht zijn 15 beste opnames via www.wetransfer.com te
bezorgen aan raphael.lagae@proximus.be, ook tegen uiterlijk 23/11/2015.

Beste foto van het jaar
Vrijdag 11 december ronden we traditiegetrouw het werkjaar af met de clubwedstrijd “Beste foto van het jaar”. Dit jaar
bezorgen we onze wedstrijdfoto’s voor beoordeling aan fotoclub Groeninghe Kortrijk.
Uw 5 foto’s, minstens formaat 20x30 cm, moeten tegen uiterlijk maandag 23/11/2015 worden ingebracht bij een van
volgende bestuursleden:
- Hein Barbe, Lauwbergstraat 176, Lauwe
- Eric Barbe, Kranenbroeklaan 30, Lauwe
- Dirk Vergote, Boldriesstraat 27, Lauwe.
Indien vroeger klaar mag je ze ook al afgeven op de clubavond van 13/11/2015.
Uw 5 foto’s voor de wedstrijd moeten voldoen aan volgende vereisten:
- ofwel deelgenomen hebben aan de clubwedstrijden in 2015 ofwel volledig nieuw zijn;
- verstevigd zijn door opleving op karton minstens 30x40 cm (witte kartons kunnen aangekocht worden in de club);
- naam auteur en titel van het werk vermelden op de achterzijde van het karton.
Daarnaast moeten de digitale bestanden (langste zijde minstens 1920 pixels) + het aangevulde wedstrijdformulier via
www.wetransfer.com doorgemaild worden aan hein.barbe@telenet.be tegen uiterlijk 23/11/2015.
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Vernieuwing lidkaarten CvB
We ontvingen ook weeral de eindejaarsmail vanwege het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) die vraagt om de nieuwe
lidkaarten tijdig te bestellen. Het lidgeld bij het CvB stijgt evenwel naar 25 EUR per jaar. Onze clubkas verleent een
tegemoetkoming van 5 EUR, waardoor de kostprijs uiteindelijk 20EUR bedraagt.
Wie dus bij het CvB aangesloten wenst te blijven of wil toetreden, wordt hierbij verzocht mij dat tegen uiterlijk
23/11/2015 te laten weten via een e-mailberichtje. Nieuwe kandidaat-leden moeten mij ook hun nationaal nummer (zie
achterzijde identiteitskaart) + een digitale pasfoto bezorgen.
De betaling van het CvB-lidgeld wordt geregeld samen met de inning van het lidgeld van DZL in december.
En… geen nood: bij Digitaal Zien Lauwe is er geen taxshift!
Fotogenieke groeten,
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
Secretaris DZL
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