Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

5 april 2018

Beste fotovriend,
Een welgemeende dankjewel aan iedereen die tot het succes van onze publieke diaporamashow Zien 2018
bijdroeg. We kregen veel volk en positieve feedback. Laat ons die ingeslagen weg verder bewandelen. En daar
krijg je volop de gelegenheid toe, want in april staan er heel wat activiteiten op het programma bij DZ Lauwe.

GVL Ieper - zaterdag 07/04/2018 – 14u00 CC Het Perron Ieper
Via een afzonderlijke infoflash kreeg je al de uitnodiging om zaterdagnamiddag 7 april deel te nemen aan onze
foto-uitstap naar Ieper. We verzamelen om 14u00 aan cultureel centrum Het Perron aan het station, waarna we
gezamenlijk op fotojacht gaan om het straattheaterfestival “Gevleugelde Stad Ieper” in beeld te brengen.
Ga je met ons mee ? Geef dan vooraf een seintje aan dirk.vergote@skynet.be.

Clubwedstrijd reeks 1/2018 - vrijdag 13/04/2018 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe
Selecteer tijdig en met de grootste zorg uw nieuwe beste digitale foto’s voor onze eerste clubwedstrijd van 2018.
Zodoende wordt vrijdag 13 april geen “freeky friday”.
Je krijgt tot uiterlijk maandagavond 09/04/2018 de kans om 5 beelden in te sturen via www.WeTransfer.com
aan hein.barbe@telenet.be.
Ter herinnering:
- onderwerp is “vrij”
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (groter mag; kleiner niet)
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: De Clercq-Eva_Japanse nachtegaal.jpg)
- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd bij DZL en mogen ook niet sterk
gelijkaardig zijn aan elkaar of aan vorige inzendingen
- geen watermerken met de naam van de auteur op de foto
- er is geen wedstrijdformulier nodig
- je krijgt van WeTransfer een bevestiging zodra wedstrijdcommissaris Hein Barbe uw bestanden heeft
gedownload. Niets ontvangen tegen uiterlijk woensdag 11/4, neem dan onmiddellijk contact op met Hein.
De jurering en bespreking van de wedstrijdwerken gebeurt op de clubavond van vrijdag 13/04/2018, om 19u45
stipt in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. We vertrouwen deze keer op het deskundige
oordeel van 3 juryleden die niet tot eenzelfde club behoren, nl.:
- fotograaf Erik Pauwels, fotolabo Pauwels uit Kortrijk;
- Patrick Desmet uit Aalbeke
- Frans Vandemeulebroucke, lid van fotoclub Knipoogje Roeselare.
We rekenen op een ruime deelname. Denk er aan dat de clubcompetitie 2018 bestaat uit 2 wedstrijden van elk 5
beelden. Alle foto’s tellen mee voor de eindrangschikking, respectievelijk in groep A en groep B.
Stuur dus uw deelname in, ook al kun je niet aanwezig zijn op de clubavond.
Alvast veel succes.

Sportfotografie motorrace snelheid -zaterdag 14/04/2018 - 14u00 – Croix-en-Ternois (Fr)
Bij Digitaal Zien Lauwe zien we weinig sportfotografie. Heel onterecht. Hoogtijd dus om hier letterlijk wat vaart
achter te steken. Daarom organiseren we een gezamenlijke foto-uitstap naar het circuit in Croix-en-Ternois in
Noord-Frankrijk waar we op zaterdag 15/04/2018 de oefenwedstrijden motorrace snelheid fotograferen.
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We verzamelen om 12u30 aan het gemeentehuis Lauwe en carpoolen naar Croix-en-Ternois. De afstand
bedraagt ca. 100 km. We voorzien de achtereenvolgende wedstrijden te fotograferen van 14u tot ongeveer 17u.
Lange telelens en statief zijn noodzakelijk om beeldvullende en scherpe beelden te schieten.
Wie wenst deel te nemen aan deze groepsuitstap, moet tegen uiterlijk dinsdagavond 10/04/2018 inschrijven via
mail aan dirk.vergote@skynet.be.
Naast bovenvermelde activiteiten zijn er ook enkele van onze clubleden die deelnemen aan het bezoek aan Pairi
Daiza dat het WVFD organiseert op zaterdag 21/04/2018. De inschrijving hiervoor moest rechtstreeks bij het
WVFD gebeuren.
Onze beste resultaten van GVL Ieper, motorrace Croix-en-Ternois en Pairi Daiza bespreken we gezamenlijk op
een fotobabbel op vrijdag 4 mei. Een afzonderlijke uitnodiging hiervoor volgt nog.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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