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Beste fotovriend, 

 

Na een deugddoende vakantie en een heel gesmaakt zomerfeest zijn de batterijen weer vol geladen zodat we 

optimaal onze werking kunnen hervatten. 

Vakantiebabbel - vrijdag 08/09/2017 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

Hoe goed ieders vakantie is verlopen hopen we te vernemen op de “vakantiebabbel”. We willen zoveel mogelijk 

leden aan bod laten komen. Ja mag met een 2Otal beelden in een tijdsbestek van maximum 10 minuten je 

verhaal doen. Het thema “vakantie” mag ruim geïnterpreteerd worden. Of je nu aan de andere kant van de 

wereldbol op fotojacht ging, de Kemmelberg beklom of de kinderen in je speelstraat fotografeerde, het maakt 

niet uit. Alles is welkom. Vergast ons op een leuk verhaal en laat ons meegenieten van jouw vakantie. 

 

Uw 20 beelden stuur je tegen uiterlijk dinsdagavond 05/09/2017 via www.WeTransfer.com naar 

Balcaen.Frederik@telenet.be. Naamgeving is niet nodig.  

 

De clubavond vindt plaats op vrijdag 08/09/2017 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

Opgepast: we starten stipt om 19u45.  

Workshop architectuur - zaterdag 16/09/2017 – Beneluxpark Kortrijk 

Als 2
de

 activiteit voor september voorziet het programma een wandeltocht met foto-opdrachten, dit op 

zaterdagnamiddag 16/09/2017. 

We kozen voor een interessante fotoworkshop “architectuur”. We verwachten de deelnemers om 14u00 stipt op 

de parking van firma Hoprom, Beneluxpark 27A in Kortrijk. Dit is de werkgever van Hein Barbe. We hebben 

toelating om er van 14u. tot 17u. zowel de buitenkant als de design interieurs en details in de heel stijlvolle 

kantoren binnen te fotograferen.  

Daarnaast zijn er op het Beneluxpark ook nog een aantal andere fotogenieke kantoorgebouwen. Hier hebben 

we geen toegang, maar het in beeld brengen van de horizontaliteit en verticaliteit van de buitenkanten zorgt ook 

al voor een uitdagende opdracht. 

Vergeet uw statief niet! 

 

  je kan enkel aan deze workshop deelnemen indien je vooraf inschrijft. Bevestig uw deelname tegen 

 uiterlijk maandag 11/09/2017 via e-mail aan dirk.vergote@skynet.be.  

Indien de weersomstandigheden te slecht zijn, wordt deze activiteit naar een latere datum uitgesteld. 

Diaporamashow Zien 2018 - zondag 18/03/2018 – CC Guldenberg Wevelgem 

In het voorjaar van 2018 zetten we weer een publieke show van klankbeeldreeksen op de affiche, maar dan wel 

op voorwaarde dat er voldoende reeksen zijn !!!   

Zal jij tegen die datum één of meer diaporama’s klaar hebben, laat het ons dan weten. De exacte duur of nadere 

specificaties zijn nog niet nodig, gewoon een indicatie zodat we toch al wat zicht krijgen op het mogelijke 

programma. 

Basiscursus digitale fotografie  

Dit weekend wordt de planning opgemaakt van de beginnerscursus digitale fotografie die in september zal van 

start gaan. Er zal een opdeling zijn in 2 groepen: Dirk Vergote voorziet enkele lessen op een weekavond en 

nieuwsbrief   30 augustus 2017 
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praktijkmomenten in het weekend; Eric Barbe begeleidt een groep op donderdagnamiddag. De lessen zullen 

meestal tweewekelijks doorgaan. 

Enkel wie al is ingeschreven of dat nog tegen eind deze week doet, krijgt de uitnodiging en nadere info 

toegestuurd.  Deelname is gratis, maar je moet wel lid zijn of worden van Digitaal Zien Lauwe. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

 

 

 

   

 

 

 

Beneluxpark 27A 8500 Kortrijk  

www.hoprom.be 

 

http://www.dzlauwe.be/
https://maps.google.com/?saddr=Current+Location&daddr=50.799309,3.281657
http://www.hoprom.be/

