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Beste fotovriend, 

 

Tradities zijn er om in ere te houden. Houd je dus klaar voor een druk najaar.   

Vakantiebabbel - vrijdag 14/09/2018 - 19u45  – cultureel centrum Lauwe 

We hopen dat je vakantie ook geslaagd is op fotografisch vlak en dat je schijven weer goed bijgevuld zijn met 

prachtige pixels. Verlos ons van onze nieuwsgierigheid en breng vrijdag 14/09/2018 een impressie van uw 

congé mee naar onze vakantiebabbel in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

Opdat we iedereen aan bod willen laten komen, wordt het tijdsbestek strikt beperkt tot maximum 10 minuten.  

Het aantal foto’s en het onderwerp van uw ‘voordracht’ is volledig vrij.  

Voor alle duidelijkheid: ook niet-reisfoto’s zijn welkom. 

Wie zijn/haar verhaal wil brengen onder de vorm van een klankbeeldreeks, krijgt daartoe de gelegenheid op 

voorwaarde dat ons dat vooraf wordt meegedeeld. Zodoende kunnen we zorgen voor audio-apparatuur. 

Hoe dan ook, stuur ten laatste op 10/09/2018 een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het 

onderwerp van uw vakantieverhaal. De foto’s of digiporama breng je mee op usb-stick naar de clubavond. 

publieke voordracht ‘Regi’s eye on nature’ - vrijdag 28/09/2018 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe  

Eind deze maand, nl. op vrijdag 28 september, vergasten we clubleden en publiek op de prachtige natuur-

beelden van Regi Popelier uit Roeselare.  Het is de eerste keer dat deze natuurfotograaf een voordracht geeft. 

We krijgen dus de primeur. Regi is geen voorstander van een strak programma met ‘voorgekauwde fotokost’. Hij 

opteert voor een ontspannen interactieve babbel over natuur, fotografie en avontuurlijk reizen.  

In het eerste deel toont hij beelden uit Costa Rica, Bolivia en de Falklands. Na de pauze gaan we op jacht in 

enkele natuurparken van Kenia. Geen safari, maar wel een keiharde survival vanuit het oogpunt van het roofdier 

zelf. Niet altijd geschikt voor gevoelige kijkers! 

 

Meer info over deze voordracht krijg je binnenkort via een afzonderlijke nieuwsbrief en via onze website.  

Wie vooraf al kennis wil maken met de prachtige fotografie van Regi Popelier kan daarvoor terecht op zijn 

website http://www.regiseyeonnature.com. 

Deze activiteit is door Breedbeeld (voorheen CvB) erkend en ondersteund als fotografische begeleiding, 

waarvoor onze welgemeende dank. 

Pixelbabbel ‘voor- en na’ - woensdag 03/10/2018 - 19u30  – cultureel centrum Lauwe 

Graag uw aandacht voor onze tussentijdse “pixelbabbel” met onderwerp “voor- en na” die geprogrammeerd 

staat op woensdagavond 3 oktober in ons werklokaal in het gemeentehuis. Aanvang om 19u30. 

De eerste editie van die workshop viel vorig jaar goed in de smaak. Voor herhaling vatbaar dus. 

Bedoeling van de avond is dat we iedereen de kans bieden om maximum 3 foto’s (liefst raw-bestanden) voor 

bewerking in te dienen. De ingestuurde beelden zullen verdeeld worden over Frederik, Hein, Johan, Raphaël en 

Dirk die op deze pixelbabbel hun persoonlijke visie inzake digitale correctie aan het desbetreffende beeld 

stapsgewijs zullen tonen en demonstreren. 

Heb je zelf fotobewerkingen die je ons wilt tonen, bezorg ons dan het bronbestand + de bewerkte versie. 

 

Uw beeldmateriaal kan je tot uiterlijk 19/09/2018 insturen via www.Wetransfer.com aan hein.barbe@telenet.be   

Iedereen is welkom op deze leerrijke babbel, ook als je geen foto’s voor bewerking instuurde.  

 

nieuwsbrief   4 september 2018 
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Tot binnenkort, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

http://www.dzlauwe.be/

