Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

DZL-nieuwsbrief
3 maart 2016

Beste fotovriend,
Onze diashow “Zien 2016” mag met trots toegevoegd worden aan ons palmares van geslaagde activiteiten. Dit succes
kwam dank zij gezamenlijk initiatief tot stand, waarvoor onze welgemeende “merci”. We kunnen dus met opgeheven hoofd
ons werkjaar verder zetten.

Clubwedstrijd reeks 1/2016
Vrijdag 11 maart 2016, om 19u45 in het Cultuurcentrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe staat de eerste clubwedstrijd
vrij onderwerp op het programma .
De inzendingen via www.wetransfer.com worden verwacht tegen uiterlijk maandagavond 07/03/2016 bij
hein.barbe@telenet.be :
- 7 beelden (maximum)
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (meer mag)
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Trump-Donald_Blaaskaak.jpg)
- uw aangevuld wedstrijdformulier (of nieuw formulier in bijlage) met de titels van uw werken moet meegestuurd
worden met uw beelden, ook via www.wetransfer.com.
Opgepast: inzendingen die niet beantwoorden aan de voorschriften zullen geweigerd worden !
Iedereen ontving deze week een afzonderlijke mail waarin de wedstrijdregels nogmaals werden uitgelegd. Heb je
problemen, geef dan eerst een seintje. We helpen je zodat het in orde is.
De beoordeling van onze wedstrijdwerken geven we in handen van 3 competente fotovrienden die voor het eerst in onze
club als jurylid zullen te gast zijn. Benieuwd hoe zij het zien.

Huur fotostudio
In de voorvermelde mail werd ook al aangekondigd dat we ons verplicht zien om voortaan een bijdrage van 5,00 EUR te
vragen voor gebruik per dagdeel van de fotostudio in het werklokaal gemeentehuis Lauwe.
De reservatie van de studio en afhaling/teruggave van de sleutel gebeurt zoals voorheen via Dirk Vergote. Op het einde
van de maand zal hij de gebruikers een mailtje sturen met de uitnodiging om het verschuldigde huurgeld over te schrijven
op de clubrekening.
We rekenen er op dat iedereen zich hieraan zal houden, maar ook dat het lokaal en het materiaal met respect zal gebruikt
worden. We hebben zopas een nieuwe rol wit achtergrondpapier aangekocht. Gebruik die met respect en eis dat ook van
uw model(len). Rol het papier niet te ver uit en zorg er voor dat enkel uzelf en het model het papier belopen, dit met
propere schoenzolen.

Clublid in de kijker
Op de clubavond van vrijdag 08/04/2016 maken we het podium vrij voor 2 à 3 eigen clubleden die ons wat meer willen
vertellen over hun fotografische realisaties, experimenten, betrachtingen, problemen, (reis)belevenissen,…
Kun je een half uur of driekwartier vullen ? Laat het ons tegen uiterlijk 11 maart weten. We zetten je graag in de kijker en
beloven je de aandacht van de ganse DZL-familie tijdens een gezellig onderonsje.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote, secretaris DZL
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