Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

DZL-nieuwsbrief
4 november 2016

Beste fotovriend,
Met onze nieuwsflash van 26 oktober kreeg u al een groot deel van de informatie over onze komende activiteiten. Maar er
is nog bijkomend nieuws. We zetten het allemaal op een rijtje zodat niets je ontglipt.

Pixelnamiddag
De eerstvolgende pixelnamiddag gaat door op donderdag 10/11/2016, om 14u. in het werklokaal gemeentehuis Lauwe.
Zit je met een ‘digitaal ei’ ? Eric en Raphaël helpt het uitbroeden. Deze pixelaars staan opnieuw ter beschikking om al uw
problemen met fotobewerking of samenstelling van diaporama’s op te lossen.

Digiporamawedstrijd
De volgende dag, vrijdag 11/11/2016, komen we bijeen voor de jaarlijkse wedstrijd “Beste digiporama”. We
verwachten iedereen om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe.
Er zullen klankreeksen te zien zijn van Eddy Maerten, Rudi Maes, Raphaël Lagae, Eric Barbe en Dirk en Elien Vergote.
Heb je ook een digiporama klaar ? Geef dan een seintje aan dirk.vergote@skynet.be en breng uw reeks mee op USB-stick.
Vroeger inbrengen mag natuurlijk ook.
Al bij al wordt de digiporamawedstrijd beslist een hoogstaande en inspirerende clubavond.

Beste foto van het jaar
Volgende maand, nl. vrijdag 09/12/2016, sluiten we het werkjaar af met de wedstrijd “Beste foto van het jaar”.
Hieraan kan je deelnemen met maximum 5 foto’s, die aan volgende eisen moeten voldoen:
- enkel recent werk is toegelaten: werken moeten minstens ofwel deelgenomen hebben aan de clubwedstrijden in
2016 ofwel volledig nieuw zijn;
- minimum formaat van foto is ca. 20 x 30 cm
- foto’s moeten verstevigd zijn door opleving op karton minstens 30x40 cm (witte en zwarte kartons kunnen
aangekocht worden in de club); ingekaderde foto’s zijn niet toegelaten;
- naam auteur en titel van het werk vermelden op de achterzijde van het karton.
Uw fotoprints moeten tegen uiterlijk maandag 21/11/2016 worden ingebracht bij een van volgende bestuursleden:
- Hein Barbe, Lauwbergstraat 176, Lauwe
- Eric Barbe, Kranenbroeklaan 30, Lauwe.
Indien vroeger klaar mag je ze ook al afgeven op:
- de clubavond van vrijdag 11/11/2016 in CC Lauwe;
- woensdag 16/11/2016, om 19u30, in werklokaal gemeentehuis Lauwe (bestuursvergadering).
Daarnaast moeten de digitale bestanden van uw foto’s (langste zijde minstens 1920 pixels) + het aangevulde
wedstrijdformulier via www.wetransfer.com doorgemaild worden aan hein.barbe@telenet.be tegen uiterlijk 21/11/2016.
De foto’s worden vooraf beoordeeld bij club Fotovrienden Lendelede. Een delegatie zal op onze clubavond van
09/12/2016 de uitslag bekend maken en onze werken bespreken.
Uw foto’s kan u allicht gebruiken voor de publieke tentoonstelling die we volgend voorjaar organiseren in zaal Barthel in
Rekkem.
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Vernieuwing lidkaarten CvB
Deze maand moeten we aan het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) de lijst bezorgen van onze leden die hun lidmaatschap
bij het het CvB wensen te hernieuwen. Het lidgeld bij het CvB bedraagt 25,00 EUR per jaar. Onze clubkas verleent een
tegemoetkoming van 5 EUR, waardoor de kostprijs uiteindelijk maar 20,00 EUR bedraagt.
Wie dus bij het CvB aangesloten wenst te blijven of wil toetreden, wordt hierbij verzocht mij dat tegen uiterlijk
21/11/2016 te laten weten via een e-mailberichtje. Nieuwe kandidaat-leden moeten mij ook hun nationaal nummer (zie
achterzijde identiteitskaart) + een digitale pasfoto (max. 3 x 4 cm, 300 dpi, jpg-formaat, max. 650 Kb) bezorgen.
De betaling van het CvB-lidgeld wordt geregeld samen met de inning van het lidgeld van DZL in december.
De kostprijs van een lidkaart bij Digitaal Zien Lauwe blijft behouden op 25,00 EUR.
Wil je in 2017 aangesloten zijn bij zowel Digitaal Zien Lauwe als bij het CvB, dan kost je dat €25,00 + €20,00 = €45,00.

Facebook groep
Digitaal Zien Lauwe heeft een Facebook pagina, maar ook een Facebook groep. De FB-pagina is voor iedereen zichtbaar, de
FB-groep enkel voor onze clubleden. Je moet je daarvoor wel even afzonderlijk aanmelden.
Je vindt deze Facebook groep hier: www.facebook.com/groups/fotoclubdigitaalzien/
Hoe wordt je nu lid? Da's heel eenvoudig. Ga naar de Facebook groep. Daar zul je een groene knop zien met de tekst

Klik op deze groene knop. Nu wordt er een verzoek verstuurd naar een beheerder die jou dan zal toevoegen aan de groep.
Het is onze bedoeling om via deze gesloten groep o.a. foto’s onder elkaar te beoordelen, tips uit te wisselen, enz.
Dus… sluit je aan!
Tot vrijdag.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
Secretaris DZL
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