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Beste fotovriend, 
 
Graag uw aandacht voor onze activiteiten in februari. 

Pixelnamiddag 

Raphaël Lagae en Eric Barbe staan donderdag 04/02/2016 om 14u00 in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe, 
opnieuw ter uwer beschikking voor raad en daad voor fotografieproblemen en/of samenstelling van klankbeeldreeksen. 
Indien er geen specifieke vragen zijn, wordt verder gewerkt aan de integratie van videobeelden in diareeksen en een demo 
over digitaal zwart-wit.  Iedereen is welkom. 

Fotobabbel  
Wie het nieuwe clubprogramma op een zichtbare plaats heeft opgehangen zal niet verschieten als we er aan herinneren 
dat onze clubvergadering van februari een weekje vroeger dan gewoonlijk doorgaat. Inderdaad, onze eerste Fotobabbel 
van het werkjaar staat te gebeuren op vrijdag 05/02/2016, om 19u45 in het cultureel centrum, Wevegemstraat 20 in 
Lauwe.  
Je kan weerom deelnemen met: 

- maximum 4 beelden - vrij onderwerp 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Janssens-Kelly_Charmant.jpg) 
- wedstrijdformulier (zie bijlage) met de titels van uw werken, gerangschikt volgens uw eigen beoordeling. Uw 

beste foto zet je op nummer 1; uw minst goeie op de 4de plaats. 
 
De inzendingen worden verwacht tegen uiterlijk maandagavond 01/02/2016 bij hein.barbe@telenet.be, liefst via online 
verzending met www.wetransfer.com.  

Twee eigen clubleden zullen terug als moderator fungeren en proberen een groepsgesprek op gang te brengen. Het is de 
bedoeling om zoveel mogelijk clubleden aan bod te laten komen. Heb geen schrik om ook eens die taak op jou te nemen. 
We waarderen ieders mening. Bovendien is een “fotobabbel” geen jurering. 

Zien 2016 

Op de clubavond bedelen we de affiches en flyers voor onze nieuwste show van digireeksen die onder de noemer “Zien 

2016” aan het grote publiek wordt voorgeschoteld op zaterdag 20 februari 2016, om 19u30 in cultureel centrum 

Guldenberg in Wevelgem.  

Alle info heb je inmiddels als via een afzonderlijke nieuwsbrief ontvangen en is ook nog te vinden op onze 

spiksplinternieuwe website www.dzlauwe.be  of op facebookpagina www.facebook.com/fotoclubdigitaalzien/?ref=hl  

We rekenen er uiteraard op dat je zelf aanwezig bent, maar ook heel veel familie en vrienden overtuigt om onze nieuwe 

show te komen bewonderen. En daarvan zal niemand spijt hebben! 

Tot binnenkort. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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