Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

1 april 2017

Beste fotovriend,
We zetten een nieuwe maand in boordevol gevuld met nieuwe opportuniteiten om onze hobby te beleven.

Clublid in de kijker + fotoalbum - vrijdag 07/04/2017 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe
Om niet samen te vallen met het Paasweekend, organiseren we onze eerstvolgende clubavond een weekje
vroeger dan gewoonlijk. Iedereen wordt dus vrijdag aanstaande verwacht in het cultureel centrum Lauwe voor
een kennismaking met werk van eigen bodem.
De avond bestaat uit 2 delen:
Deel 1: “clublid in de kijker”: Eric Barbe



Eric demonstreert hoe je eenvoudig analoge dia's kunt digitaliseren met behulp van uw smartphone en
uw tablet
Eric en Christiana maken ieder jaar een uitstap met Ziekenzorg. Wat hier allemaal komt bij kijken, welke
obstakels moeten overwonnen worden,… brengt Eric in woord en beeld in de aandacht.

Deel 2: fotoalbum



Frederik Balcaen geeft ons tips hoe je een album interessanter, boeiender en stijlvoller kan maken
We “neuzen” in de meegebrachte albums van de clubleden, o.a. van Frederik, Marc Reynaert, Hein Barbe
en Raphaël Lagae. Heb je er ook eentje liggen ? Breng maar mee. Alle onderwerpen zijn toegelaten.

Op stap “Gevleugelde Stad” - zondag 09/04/2017 - 13u20 – werklokaal gemeentehuis Lauwe
De Stad Ieper organiseert ieder jaar een internationaal straattheaterfestival onder de noemer “Gevleugelde Stad
Ieper”. Artiesten demonstreren er dan hun splinternieuwe acts in de hoop daar gecontracteerd te worden voor
andere festivals en happenings. Dit promotiefestival gaat dit jaar door in het weekend van 7 tot 9 april. Het
volledige programma vind je op de website www.gevleugeldestad.com.
Wij trekken er gezamenlijk naar toe op zondag 9 april. We verzamelen om 13u15 in ons werklokaal in het
gemeentehuis en carpoolen naar Ieper. Clubvriend Eddy Maerten zal ons om 14u00 opwachten aan het Cultuur
Centrum "Het Perron" aan het stationsplein in Ieper en ons vervolgens gidsen over het parcours van het
straatfestival. Verwacht je aan heel veel volk. Daarom is het belangrijk dat we al voor 14u00 een parkeerplaats
vinden. We raden aan om te parkeren op
- Parking 1: commercieel winkelcentrum RIJSELPOORT. of
- Parking 2: randparking TULPENLAAN = achter het station.
Of je nu met ons meegaat en op eigen houtje naar Ieper rijdt, schrijf ten laatste tegen vrijdag 7 april in via een
mailberichtje aan dirk.vergote@skynet.be. Zodoende weten we met hoeveel deelnemers we zijn en kan ik u nog
bijkomende informatie bezorgen over het festival en een routeplan toesturen voor de parkings.
Onze fotoclub is ook ingeschreven voor deelname aan de gratis fotowedstrijd “Door het oog van de
toeschouwer” over het straatfestival. Meer gegevens hierover volgen nog. Iedereen is volledig vrij om hier al of
niet aan deel te nemen.
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Pixelnamiddag - donderdag 13/04/2017 - 14u00 – werklokaal gemeentehuis Lauwe
De eerstvolgende pixelnamiddag gaat en weekje later door, nl. op donderdag 13/04/2017, om 14u. in het
werklokaal gemeentehuis Lauwe. Eric Barbe leert u enkele nieuwe knepen om geslaagde klankbeeldreeksen
met PTE samen te stellen en uw beelden te photoshoppen.

Bespreking foto’s - woensdag 26/04/2017 - 19u30 – werklokaal gemeentehuis Lauwe
We houden een aparte bijeenkomst voor bespreking van de foto’s die we in Ieper hebben opgenomen.
Houd al de datum vrij. Nadere info hierover volgt nog. Op die babbel kunnen we eventueel ook bespreken welke
foto’s worden ingestuurd voor de wedstrijd “Door het oog van de toeschouwer”.
Tot vrijdag.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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