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Beste fotovriend, 

 

De nieuwjaarsleute is achter de rug, tijd dus om weer serieus van wal te steken. Februari heeft enkele 

interessante aanbiedingen voor ons in petto. 

Pixelnamiddag - dinsdag 06/02/2018 – werklokaal gemeentehuis Lauwe 
Er was al aangekondigd dat de pixelnamiddagen o.l.v. Eric Barbe voortaan doorgaan op iedere eerste 

dinsdagnamiddag i.p.v. op donderdag. De eerste pixelnamiddag van 2018 vindt plaats op 06/02/2018, van 14u. 

tot 16u30, in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe. Eric is nog revaliderende van een rugprobleem en zal 

pas in maart kunnen van start gaan. De pixelnamiddag gaat dinsdag aanstaande evenwel door en zal geleid 

worden door Raphaël Lagae en Dirk Vergote. 

Jullie zijn dus allen welkom. Heb je vragen, wens je iets te demonstreren, breng maar mee. Anderzijds bevat het 

programma een demo van het maken van focus stacking (maken van scherptedieptereeksen), instelling 

Photoshop voor automatische kleurcorrectie en gebruik van Nik filters.  

Fotobabbel “vrij onderwerp”- vrijdag 09/02/2018 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

Vrijdagavond 9 februari staat onze eerste fotobabbel van het nieuwe jaar op het programma.  

Voor deze opbouwende evaluatie mag u 3 beelden insturen tegen uiterlijk maandagavond 05/02/2018 via 

www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be. Het onderwerp is volledig vrij. 

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Vercaemer-Bart_Gekke straatmuzikant.jpg) 

 

Deze clubavond vindt plaats in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

Opgepast: we starten stipt om 19u45.  

Workshop tips & trics fotobewerking - woensdag 21/02/2018 – werklokaal gemeentehuis Lauwe 
Dit jaar willen we wat meer aandacht schenken aan digitale beeldbewerking: toepassingen in Photoshop en 

Lightroom, tutorials, gebruik van filters, plugins, gereedschappen, selecties, tutorials,…. Als eerste luik voorzien 

we een workshop o.l.v. Dirk Vergote, dit op woensdag 21 februari, om 19u30 in ons werklokaal in het 

gemeentehuis Lauwe. 

Wil je ook iets demonstreren of delen ? Dan is dat heel welkom, maar geef eerst een seintje aan Dirk. 

Of zit je met een specifieke vraag waaruit ook anderen kunnen leren ? Laat ze ons dan vooraf weten. 

Het is de bedoeling om van deze workshop een ontspannen en leerrijk praatcafé te maken. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  
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