Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

1 maart 2018

Beste fotovriend,
Deze maand gaat onze aandacht in hoofdzaak naar klankbeeldreeksen. Met een gastvoorstelling en een eigen
publieke show houden we onze creatieve geest levendig.

Pixelnamiddag - dinsdag 06/03/2018 – werklokaal gemeentehuis Lauwe
Dinsdagnamiddag 6 maart wordt een nieuwe bijeenkomst voor onze “pixelaars” voorzien. Eric Barbe moet
noodgedwongen nog altijd verstek geven, maar Raphaël Lagae staat borg voor een gezellige en leerrijke babbel
over de samenstelling van diaporama’s. Zoals je weet is Proshow zijn specialiteit. Deze pixelnamiddag vindt
plaats in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe, van 14u.00 tot 16u30.

Gastvoordracht “beste AV-reeksen van Rik Taveirne”- vrijdag 09/03/2018 - 19u45 – cultureel centrum
Lauwe
Vrijdagavond 9 maart krijgen we Rik Taveirne van Kiwabi Multimedia te gast.
We vonden Rik bereid om ons te laten kennis maken met enkele van zijn klanbeeldreeksen. Hij is hierin heel
bedreven en zal ons telkens ook wat uitleg geven over zijn manier van werken, visie, techniek, fotografie,…
Na ieder reeksje maken we ook wat tijd voor nabespreking.
Deze clubavond vindt plaats in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe.
We starten stipt om 19u45.

Diashow ZIEN 2018 - zondag 18/03/2018 – 16u30 – CC Guldenberg Wevelgem
Le ‘moment suprême’ van het nieuwe werkjaar wordt u en het publiek voorgeschoteld op zondag 18 maart.
We hopen om 16u30 de grote zaal van cultureel centrum Guldenberg Wevelgem te kunnen vullen met
belangstellenden voor onze nieuwe publieke diashow Zien. Op het programma staan een 15tal klankbeeldreeksen waarmee we Jan Publiek hopen te bekoren.
Je vindt alle info over onze show op onze website www.dzlauwe.be.
We rekenen er op dat je heel actief meehelpt om deze clubmanifestatie te promoten bij familie en vrienden.
Als clublid krijg je zelf gratis toegang. Voor meekomende partner, gezins- en familieleden, betaal je € 5,00 p.p.
aan de deur of € 4,00 bij reservatie via digitaalzienlauwe@telenet.be.

WVFD-activiteiten
Het West-Vlaams Verbond van Fotokringen Digitaal heeft ook enkele interessante uitnodigingen die we graag
ondersteunen.
fotografische wandeling industrieel erfgoed - zaterdag 17/03/2018 – 15u15 - Transfo Zwevegem
In samenwerking met fotoclub Sobeka Zwevegem organiseert het WVFD een bezoek aan O.C. De Brug
(voormalige textielfabriek) en site Transfo (oude elektriciteitscentrale). Sobeka Fotoclub kreeg uitzonderlijk de
toelating om tot 17u15 binnen te mogen fotograferen in de gebouwen van de centrale en zal zorgen voor
begeleiding. Nadien blijft er nog mogelijkheid om buitenopnames te maken.
Meer informatie over site Transfo vind je op de website van de gemeente:

https://www.zwevegem.be/transfo/over-zwevegem/beleid/projecten/transfo
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Deelnemen aan deze fotografische wandeling is gratis, op voorwaarde dat je tegen uiterlijk 10/03/2018 inschrijft
per mail via het WVFD-secretariaat wvfd@telenet.be.
Frederik Balcaen en Dirk Vergote zullen ook aanwezig zijn aangezien zij vooraf de algemene ledenvergadering
van het WVFD bijwonen.
Afspraak op zaterdag 17/03/2018 om 15u15 op de parking aan OC De Brug, Otegemstraat 238, Zwevegem.
Pairi Daiza - zaterdag 21/04/2018
Het WVFD regelt een groepsarrangement voor bezoek aan Pairi Daiza waardoor je volgend voordeeltarief
geniet:
€ 30,00 voor jongeren en volwassenen tussen 12 & 59 jaar
€ 28,00 voor 60+
€ 25,00 voor kinderen tussen 3 & 11 jaar
gratis voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Het WVFD voorziet in facultatief busvervoer, dit aan € 15,00 p.p.
Alle info en het inschrijvingsformulier vind je in bijlage. De inschrijving gebeurt rechtstreeks met het WVFD.
Als je meegaat, vragen we dat je dat ook aan ons zou meedelen zodat we zicht hebben op onze vertegenwoordiging en we ons die dag kunnen groeperen.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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