Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

5 oktober 2018

Beste fotovriend,
Oktober hebben we woensdag ll. al ingezet met de pixelbabbel “voor en na”, maar deze maand is er nog meer
fotoplezier te beleven.

Evaluatie nieuwe digiporama’s - vrijdag 12/10/2018 - 19u45

– cultureel centrum Lauwe

We richten de schijnwerpers deze keer op onze diaporamisten. Digitaal Zien Lauwe heeft een goeie reputatie
voor zijn mooie diashows. Het is dus belangrijk dat we de naam hoog houden en de interesse voor het
samenstellen van audiovisuele beeldreeksen blijvend stimuleren.
Vrijdag 12 oktober verwachten we iedereen om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe
voor de evaluatie van de nieuwe digiporama’s of projecten die al wat vaste vorm hebben. We zullen o.a.
kunnen kennis maken met nieuwe realisaties van Catherine Delbeque, Eric Barbe, Anne Braet, Jacques
Vandemaele en vermoedelijk ook van Luk Hostens.
Mocht je intussen zelf ook al wat klaar hebben, breng maar mee op usb-stick. Een mailtje vooraf zouden we wel
waarderen.

Halloween in Bellewaerde - zaterdag 20/10/2018 - 10u00 tot 21u00 – Zillebeke
Onze aangekondigde deelname aan de foto-uitstap met het WVFD naar Antwerpen, kreeg geen belangstelling
van onze clubleden. De bijkomende activiteit, fotoreportage in Bellewaerdepark, gelukkig wel. Zaterdag 20 oktober zullen we met een groep van 21 personen de dieren, attracties en de speciale Halloween-sfeer kunnen
fotograferen. Het park gaat open vanaf 10u00 maar is die dag voor de Halloween-nocturne uitzonderlijk open
tot 21u00.
Rond 15 oktober zullen de 21 ingeschreven deelnemers hun toegangsticket ontvangen die je kan uitprinten of
op je smartphone bewaren. Op vertoon aan de kassa krijg je hiermee gratis toegang tot Bellewaerdepark.
Iedereen kan dus vrij beslissen wanneer hij/zij het park betreedt en verlaat.
Halloween daagt uit om ’s avonds te fotograferen. De nocturne noodzaakt tot lange belichtingstijden waarvoor
je een statief zal moeten gebruiken. Er is afgesproken dat je ’s avonds je statief uit de auto kunt ophalen. Mits je
bij het buitengaan aan de uitgang een stempel vraagt, kan je hierna het park weer gratis binnen.
Eind oktober zullen de deelnemers gevraagd worden om hun afgewerkte beelden ter beschikking te stellen.
Bellewaerde zal uit onze resultaten enkele foto’s weerhouden voor de nieuwe folders en voor vernieuwing van
hun website. Zelf zijn wij van plan om een selectie te maken met het oog op een groepsdiaporama.
Tot binnenkort,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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