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Beste fotovriend, 
 
Onze batterijen zijn weer opgeladen, dus we kunnen terug van wal steken. Houd je maar vast aan de bretellen. Het najaar 

wordt heel druk. Er werd trouwens gevraagd om meer clubactiviteiten op het getouw te zetten. 

Zomerfeest 
Zondag 28 augustus a.s., blazen we verzameling om 12.00 uur in salons Vijverhof, Marremstraat 3 in Wevelgem. We zijn 

met 31 om tijdens een gezellig en gastronomisch zomerfeest nieuwe vakantiebelevenissen uit te wisselen en lekkere 

beetjes te verorberen. Gelet op de zomerse temperaturen zal er waarschijnlijk ook nog flink nagebabbeld worden. 

Pixelnamiddag 
Niet iedereen heeft zijn vakantiedagen al uitgeput en zijn congégeld verteerd en willen dat in september doen. Dus geen 
pixelnamiddag begin september. Eric en Raphaël verwachten de 'pixelaars' pas op de eerste donderdag van oktober, nl. op 
06/10/2016 in het werklokaal in het gemeentehuis. 

Fotobabbel 

Vrijdag 09/09/2016, om 19u45 in het cultureel centrum Lauwe, is er onze fotobabbel.  Deze keer geen “vrij onderwerp” 

maar enkel max. 3 beelden die passen bij de thema’s “Lijnen” en/of “Glas” (ruim te interpreteren).  

Je mag dus 3 foto’s insturen voor één van die twee thema’s of een combinatie maken uit beide onderwerpen.  

Het aantal werken brengen we terug van 4 naar 3 zodat we wat meer tijd hebben om de foto’s te bespreken. De 

beoordeling zelf zal ook meer gestructureerd gebeuren.  

Uw foto’s moeten tegen uiterlijk maandagavond 05/09/2016 ingestuurd worden aan hein.barbe@telenet.be, via 

www.wetransfer.com : 

- maximum 3 beelden  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Peeters-Vincent_Glashelder.jpg) 
- uw aangevuld wedstrijdformulier (of nieuw formulier in bijlage) met de titels van uw werken. Rangschikking in 

volgorde van eigen voorkeur hoeft niet meer aangezien alle werken in uw portfolio op de clubwebsite worden 

opgenomen. 

Voordracht ‘straatfotografie’ 
Noteer ook al woensdag 21/09/2016 in uw agenda.  We vonden Yvon Syx uit Lendelede bereid om een voordracht over 

“Straatfotografie” te geven. Yvon is een bezige bij: hij is voorzitter van de cultuurraad van Lendelede, voorzitter-stichter 

van club Fotovrienden Lendelede en lid van fotoclub Eos Wevelgem. Straatfotografie is een van zijn geliefkoosde 

onderwerpen waarin hij zelf actief is. Zijn grote voorbeeld is de Franse Magnumfotograaf Henri Cartier-Bresson (1908-

2004) die ook wel de “vader van de fotojournalistiek” wordt genoemd.  

Yvon toont ons eigen werk en bespreekt ook een aantal meesterwerken uit de nalatenschap van Henri Cartier-Bresson. 

Aanvang om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

Diaporamawedstrijd 

We willen ook al even vooruit blikken op onze clubwedstrijd “beste diaporama” die geprogrammeerd staat op vrijdag 

11/11/2016. Denk er aan dat we maar een tweetal maanden meer af zijn van die activiteit. Dus hoog tijd om je nieuwe 

klankbeeldreeks(en) ineen te steken! 
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Los daarvan kunnen we nog meedelen dat Digitaal Zien Lauwe deelneemt aan het Multimediafestival dat het WVFD 

organiseert op zaterdag 22/10/2016 in zaal Groene Meersen in Zedelgem. Van 9u30 tot 22u stellen de aangesloten West-

Vlaamse clubs er hun werking voor. Elke club krijgt 40’ tijd om enkele diaporama’s te tonen en te laten beoordelen. DZL 

komt aan de beurt van 16u00 tot 16u40u.  Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 

Tot binnenkort. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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