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Beste fotovriend, 

 

We zijn wat vroeger met onze maandelijkse nieuwsbrief want door de feestdagen in mei gaan onze volgende 

activiteiten niet op de traditionele tijdstippen door. 

Fotobespreking - vrijdag 04/05/2018 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

Aangezien de 2
de

 vrijdag van de maand mei in het verlengde Hemelvaartweekend valt, komen we een week 

vroeger bijeen.  Vrijdag 4 mei willen we aandacht besteden aan een bespreking van de beelden die werden 

gemaakt op de foto-uitstappen “Gevleugelde Stad Ieper”, “motorrace Croix en Ternois” en “Pairi Daiza”.  

Opdat we de clubleden die hieraan niet konden deelnemen niet willen uitsluiten, breiden we de thema’s van 

onze fotobabbel uit tot “straatanimatie”, “sportfotografie” en “pret- en dierenparken”. 

Heb je foto’s die bij die thema’s passen, dan mag je in totaal maximum 10 digitale beelden insturen tot uiterlijk 

maandagavond 30/04/2018 via www.WeTransfer.com aan dirk.vergote@skynet.be (Hein is in vakantie).  

Richtlijnen:  
- onderwerpen mogen gemengd worden  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (groter mag; kleiner niet) 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Vermeulen-Bart_Rare snuiter.jpg) 
- je krijgt van WeTransfer een bevestiging zodra we uw bestanden hebben gedownload. Niets ontvangen tegen 

uiterlijk woensdag 2/5, neem dan onmiddellijk contact op met Dirk Vergote.  

Pixelnamiddag - dinsdag 08/05/2018 - 14u00 – werklokaal gemeentehuis Lauwe 
Aangezien 1 mei een feestdag is, wordt de maandelijkse pixelnamiddag verschoven naar dinsdag 8 mei.  

Eric Barbe beantwoordt nog enkele vragen over zijn draaiende kubus en zorgt daarnaast voor enkele 

interessante tips over fotobewerking en/of samenstelling van AV-reeksen met PTE.  

Iedereen is welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig.  

Workshop zwart-witfotografie Diafo Harelbeke - vrijdag 18/05/2018 - 19u30 – bib Hulste 
Onze vrienden van fotoclub Diafo Harelbeke deden beroep op ons voor een workshop zwart-witfotografie. 

We worden gevraagd om een selectie van onze zw/w-beelden te presenteren a.h.v. een projectie. In het 2
de

 deel 

van de avond wordt de zw/w-techniek technisch benaderd en gaan Frederik Balcaen en Dirk Vergote dieper in 

op het gebruik van de software. 

De clubleden van Digitaal Zien Lauwe zijn van harte welkom op deze workshop, die plaatsvindt op vrijdag  

18 mei, om 19u30 in het lokaal van Diafo, Kasteelstraat 9 (ingang bibliotheek), 8531 Hulste.  

Ga je mee ? Laat het ons dan weten tegen uiterlijk 14 mei via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be.  

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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