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Beste fotovriend, 
 
Traditiegetrouw betreedt Digitaal Zien Lauwe in het najaar weer de wedstrijdarena. Zet je schrap want vanaf oktober zijn 

er iedere maand podiumplaatsen te verdienen.  

Pixelnamiddag 
Vanaf 06/10/2016 hervatten Eric Barbe en Raphaël Lagae de pixelnamiddagen die elke eerste donderdag van de maand 
doorgaan van14u tot 16u30, in ons werklokaal in het gemeentehuis. Zit je met een probleem of wil je gewoon iets tonen, 
kom naar dit ontspannen onderonsje waar telkens weer iets van elkaar bij te leren valt. 

Clubwedstrijd  
Niet vrijdag, maar donderdag13/10/2016, om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe, staat de 2de 
clubwedstrijd “vrij onderwerp” op het programma. Dit is meteen het laatste onderdeel van het clubkampioenschap 2016. 
U kan deelnemen met 

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

Stuur uw beelden + formulier via www.wetransfer.com tegen uiterlijk maandagavond 10/10/2016 naar 
hein.barbe@telenet.be. 

 
De werken worden beoordeeld door fotovrienden Jacques Dewijn, Daniël Soens en Eric t’ Kindt van Diafo Harelbeke.  
Hun scores worden opgeteld bij de punten van de eerste clubwedstrijd en de themawedstrijden “Vergane glorie” en 
“Spiegelingen”.  De som van de 15 best gequoteerde werken per deelnemer bepalen de eindrangschikking van de 
clubcompetitie 2016 en meteen wie de kampioen van respectievelijk reeks A en B wordt.  

Diaporamawedstrijd 

Op de clubavond zouden we graag vernemen wie volgende maand deelneemt aan de diaporamawedstrijd die voorzien is 

op vrijdag 11/11/2016. Je hebt nog even tijd om af te werken, maar om deze clubavond goed te kunnen voorbereiden, is 

het nodig dat we weten hoeveel reeksen er zullen vertoond worden en hoeveel tijd dat in beslag zal nemen. 

Je kan die informatie meedelen aan Dirk, liefst niet mondeling maar via e-mailbericht aan dirk.vergote@skynet.be.  

Beste foto van het jaar  
Niet vergeten dat we in november al de fotoprints zullen invragen voor “De beste foto van het jaar”. Deze clubwedstrijd 
gaat door op 09/12/2016 maar wordt enkele weken vooraf gejureerd door een bevriende fotoclub. Na de clubwedstrijd 
van 13/10/2016 maak je dus best onmiddellijk een keuze welke 5 foto’s je zal laten afprinten voor deelname aan “De beste 
foto van het jaar”. Die prints kan je nadien eventueel ook gebruiken voor de publieke tentoonstelling die we in het voorjaar 
van 2017 zullen organiseren.  

Activiteitenkalender 

In het najaar zijn er weer heel wat fototentoonstellingen, shows, voordrachten… We geven je hieronder een overzichtje 
van wat er in de regio gebeurt. Breng je een bezoek, maak je bekend als DZL-clublid bij de inrichters. Zodoende krijgen wij 
in retour ook meer bezoekers op onze publieke activiteiten. 
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7 en 8/10/2016 :  digishow en fototentoonstelling Spectrum Heuvelland   
  CC ’t Seultje, Seulestraat 47 in Nieuwkerke 
  projecties show: om 20u. 

8, 9, 15 en 16/10/2016 : fotosalon Eos Wevelgem  
  OC de Cerf, Kerkstraat 1/1, Gullegem 
  openingsuren: 8/10 van 18 tot 20u; 9 en 16/10: van 10 tot 12u en 14 tot 18u; 15/10 van 14 tot 18u. 

8 tot 23/10/2016 : fotosalon groep Foto Friends Menen 
  CC De Steiger, Waalvest 1 in Menen 
  openingsuren: van 14u tot 18u 

15/10/2016 : proclamatie van Westfoto – Westdigitaal in Veldegem i.s.m. Aquarius Veldegem.  
  parochiecentrum ’t Lokaal, Lokaalstraat 7, Veldegem. Aanvang om 14u30. 

15-16/10/2016 : fototentoonstelling Christ Noreilde (Regenboog Waregem) i.k.v. Buren bij Kunstenaars 
  OC De Linde, Koekoekstraat 26, St.-Eloois-Vijve.  
  openingsuren: 15/10 van 13u30 tot 17u; 16/10 van 9u30 tot 12u30. 

15-16/10/2016 : foto- en digishow Ar-difo Ardooie  
  CC ‘t Hofland, Oude Lichterveldsestraat, Ardooie.  
  openingsuren: 15/10 foto’s om 19u. en show om 20u.;  
   16/10 foto’s om 14u. en show om 15u. en 18u30 

22/10/2016 :  WVFD Multimediafestival i.s.m. Kiwabi Zedelgem 
  zaal Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem 
  aanvang om 13u30; Digitaal Zien Lauwe komt om 16u30 aan de beurt. 

08/11/2016 :  voordracht “Sociale fotografie” door Magnum fotografe Bieke Depoorter   
  Zaal Onze ARK , St.Michielslaan, Brugge. Aanvang om 20u. 
  WVFD-vormingsactiviteit i.s.m. Studio 1 Brugge. 

19/11/2016 :  voordracht “Sociale fotografie” door beroepsfotografe Hilde Braet  
  locatie: stadhuis Ieper; aanvang om 9u. 
  WVFD-vormingsactiviteit i.s.m. Picamera Ieper 

25-26-27/11/2016 : digishow Bellebos Eernegem  
  zaal Het Kruispunt, Markt Eernegem 
  projecties: 25 en 26/11 om 20u.; 27/11 om 15 en 19u. 

05/12/2016 :  voordracht “Sociale fotografie” door fotograaf Koen Van De Moortel 
 OC ’t Kasteel, Kasteelstraat 22, Zandvoorde. Aanvang om 20u. 
 WVFD-vormingsactiviteit i.s.m. ’t Kasteeltje Zandvoorde  
 
 opgepast: de voordrachten sociale fotografie zijn een project van het WVFD. De toegang is gratis maar er moet vooraf 

 per club worden ingeschreven.  

 Leden van DZL die aanwezig willen zijn, moet dat 2 weken vooraf melden aan  dirk.vergote@skynet.be  

Creatieve groeten en tot binnenkort. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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