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Beste fotovriend, 
 
April wordt een heel drukke maand bij Digitaal Zien Lauwe. Zet je dus schrap want het is geen aprilgrap!  

Clublid in de kijker 

Jammer, maar er waren geen kandidaten bij onze clubleden om vrijdag 8 april 2016 het vrij podium te betreden en ons te 
vergasten op eigen realisaties, experimenten, reisverhalen,… Het bestuur neemt dus (weer) zelf het heft in eigen handen 
om deze clubavond onder de noemer “Clublid in de kijker” interessant te maken. 
 
Aangezien we volop in de communieperiode zijn en u misschien ook een communiekantje of vormeling bij familie of 
vrienden moet fotograferen, zal Dirk Vergote het eerste kwartier vullen met een kleine demo over communiefotografie. 
Hij geeft enkele tips voor de shoot en toont ons enkele voorbeelden van herinneringskaartjes. 
Allicht inspirerend voor dit jaar of voor een volgende gelegenheid. 
 
Het grootste deel van de avond luisteren we naar Frederik Balcaen die ons meeneemt naar Afrika, meer bepaald naar 

Kenia en Tanzania. In 2014 trok hij er op safari en beklom er de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika en de hoogste 

vrijstaande berg ter wereld.  

Frederik zal ons niet alleen de foto’s tonen die hij op safari en tijdens de beklimming maakte, maar hij zal ook wat meer 

vertellen over waarom hij deze reis heeft gemaakt, hoe hij zich heeft voorbereid, wat zijn verwachtingen en doelstellingen 

waren op fotografisch vlak, welk materiaal hij mee had, hoe hij ter plaatse is te werk gegaan en wat er met al die opnames 

is gebeurd eens hij terug thuis kwam. Frederik brengt dus niet alleen het fotografisch eindresultaat maar ook zijn hele 

verhaal en proces. 

Ongetwijfeld een interessante voordracht die iedereen zal boeien. 

Deze clubavond vindt plaats in het Cultuurcentrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe, vanaf 19u45. 

Pixelnamidag 

De eerstvolgende pixelnamiddag wordt een week verschoven, nl. naar donderdag 14 april 2016, om 14u00 in het 
werklokaal, gemeentehuis Lauwe. Eric Barbe en Raphaël gaan door met de mogelijkheden van Photoshop Elements voor 
fotobewerking en omzetting naar zwart-wit. De deelnemers worden gevraagd om zelf een digitale foto mee te brengen 
waaraan iets moet worden aangepast. 

Publieke voordracht Beauty & Fine Art fotografie 

Vrijdag 15 april word je opnieuw in het cultureel centrum Lauwe verwacht want om 19u30 krijgen we het bezoek van 

Ludwig Desmet voor een avond modelfotografie van hoog niveau.  

Iedereen ontving al een afzonderlijk mail met de nodige uitleg over deze publieke voordracht.  Je kan alles nog nalezen op 

onze website www.dzlauwe.be.  

Zorg dat je tijdig aanwezig bent want we verwachten een grote publieke opkomst en zoals je weet, de zitjes in ons zaaltje 

zijn beperkt.  

Workshop architectuur  
Zin om het eens over een andere fotografische boeg te gooien ? Dan krijg je daartoe de kans op zaterdag 23 april 2016. 

Om 14u30 verzamelen we in het stadhuis in Menen.  Dit historische gebouw won al diverse prestigieuze prijzen want het 

is een knap staaltje van hedendaagse architectuur en renovatie.  

DZL-nieuwsbrief 
1 april 2016 

mailto:dirk.vergote@skynet.be
http://www.dzlauwe.be/


Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL 

 

2 Secretariaat: Boldriesstraat 27, B-8930 Lauwe.  T. 056 40 22 37     GSM 0476 64 56 79 
Email: dirk.vergote@skynet.be   Bankrekening: BE49 7785 2262 7971 website: www.dzlauwe.be 

 

Dirk Vergote zorgt voor een kleine rondleiding, waarna Digitaal Zien Lauwe de vrije beschikking krijgt om er een tweetal 

uur vrij te fotograferen. Vergeet je statief niet! 

Een impressie van de binnenhuisarchitectuur vind je op volgende link: 

http://www.dearchitect.nl/projecten/2008/05/Menen+Noa+Stadhuis/galerijen/galerij.html?picIndex=4&picName=04.JP

G#foto  

Wie aan deze workshop wenst deel te nemen moet zich tegen uiterlijk 9 april 2016 inschrijven via een mailtje aan 

dirk.vergote@skynet.be.  

Tot vrijdag. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote,  
secretaris DZL 
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