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Beste fotovriend, 

 

Graag uw aandacht voor ons clubnieuws. En… er is weer veel te doen. 

Pixelnamiddag - dinsdag 05/06/2018 - 14u00 – werklokaal gemeentehuis Lauwe 
De laatste pixelnamiddag voor de zomervakantie zal Eric Barbe wijden aan de zogenaamde “instructies" in 

Photoshop Elements 18. Hij demonstreert o.a. hoe je overlappende beelden samenvoegt tot een panoramafoto.  

Iedereen is welkom op deze leerrijke namiddag die plaatsvindt op dinsdag 5 juni, om 14u. in het leslokaal in het 

gemeentehuis Lauwe.  

Fotobabbel zwart-wit - vrijdag 08/06/2018 - 19u45 – zaal Emmaüs Lauwe 

Het is een tijdje geleden dat we nog speciale aandacht schonken aan zwart-witfotografie. Met onze volgende 

fotobabbel doen we restitutie. Vrijdag 8 juni zijn enkel zwart-witbeelden welkom. Het onderwerp zelf is 

volledig vrij.  Opgepast: deze clubavond gaat niet door in het cultureel centrum, wel om 19u45 in zaal Emmaüs, 

Wevelgemstraat 15 in Lauwe.  

 

Voor deze fotobabbel mag u 3 zwart-witfoto’s insturen tegen uiterlijk maandagavond 04/06/2018 via 

www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be.  

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Declercq-Lina_Stoere bink.jpg) 
- een wedstrijdformulier is niet nodig 
- je krijgt van WeTransfer een bevestiging zodra uw bestanden werden gedownload. Niets ontvangen tegen uiterlijk 

woensdag 6/6, neem dan onmiddellijk contact op met Hein Barbe. 

Foto-uitstap kunstsite Verbeke Foundation - zaterdag 30/06/2018 - 9u00 – parking sporthal Ter Leie Lauwe 
Traditiegetrouw gaan we op de laatste zaterdag van juni gezamenlijk op uitstap. 

Dit jaar hebben we een “specialleke”, nl. een bezoek aan de Verbeke Foundation in Kemzeke (Stekene). 

De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert 

en Carla Verbeke.  

Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van 

moderne en hedendaagse kunst en biedt als kunstenvrijplaats ook kansen aan jonge kunstenaars. 

Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de 

grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. De loodsen van het vroegere transportbedrijf van 

Geert Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes. Eén van de gebouwen werd ingericht om de 

uitzonderlijke verzameling collages en assemblages tentoon te stellen. De Verbeke Foundation is in een 

aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen er in residentie verblijven en grotere en kleinere 

tentoonstellingen wisselen elkaar af, waardoor de foundation er elke dag anders uitziet, zoals een ademend 

organisme. 

Meer info over de Verbeke Foundation vind je op website http://verbekefoundation.com/  

 

Praktische info 

datum: zaterdag 30 juni 2018 

tijdstip: verzameling om 09u00 op parking Sporthal Ter Leie, Hospitaalstraat in Lauwe 

vervoer: carpooling.  Passagiers betalen rechtstreeks € 10,00 per persoon aan de chauffeur 

nieuwsbrief   30 mei 2018 
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bezoek: Verbeke Foundation, Westakker z/n, 9190 Kemzeke 

 We spreken af om 10u45 op de parking. De kunstsite is te bezoeken van 11u tot 18u. 

 Tickets worden door Digitaal Zien Lauwe aangekocht aan groepstarief van € 10,00 p.p.  

middagmaal: picknick. Er is ook mogelijkheid voor een snack (croque monsieur, kaas- of garnaalkroket) in het 

 cafétaria.  

terugkeer: vrij af te spreken; vermoedelijk vanaf 17u.  Facultatief kan gezamenlijk nog iets genuttigd worden in 

 een horecazaak in Lauwe. 

inschrijving: via overschrijving van € 10,00 per persoon (toegangsticket) op bankrekening BE49 7785 2262 7971 

 van Digitaal Zien Lauwe tegen uiterlijk 10 juni 2018. Graag ook een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be 

om je deelname te bevestigen en mee te delen of je kandidaat-chauffeur bent of liever met iemand meereist. 

Wie rechtstreeks naar Verbeke Foundation rijdt, moet ook inschrijven om van het voordeeltarief te kunnen 

genieten. 

Supplementaire clubactiviteiten   
Het fotoplezier kan niet op. Ons jaarprogramma voor 2018 was wel al goed gevuld, toch verwennen we onze 

clubleden op twee supplementaire interessante activiteiten. Noteer ze alvast in jouw agenda: 

- publieke voordracht natuurfotografie door Regi Popelier op vrijdag 28/09/2018 in cultuurcentrum Lauwe 

Regi Popelier uit Roeselare trekt de ganse wereldbol rond om de natuur in beeld te brengen. Hij trakteert ons op 

een bespreking van zijn mooiste shots genomen in Zuid-Amerika en Oost-Afrika.   

- workshop portretfotografie op vrijdag 23/11/2018 in cultuurcentrum Lauwe 

Clubvrienden Jacques Cottyn en Johan Chiers houden een “battle”. Zij stellen elk hun studio op in het cultureel 

centrum en demonstreren ons hun werkwijze, waarna we zelf aan de slag kunnen.  Twee charmante dames 

staan model. 

In de studio van Jacques kan je de claire obscure-portrettechniek oefenen; bij Johan leer je de knepen van de 

meer traditionele modelfotografie.   

Al bij al weer leuke en leerrijke activiteiten om naar uit te kijken. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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