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Beste fotovriend, 

 

Het clubbestuur is druk aan het sleutelen aan het programma voor 2019. We blijven streven naar verfijning en 

vernieuwing op maat van onze clubleden. Daarom zal je af en toe enkele mails ontvangen niet alleen met 

berichtgeving van onze clubactiviteiten en uitnodigingen door bevriende fotokringen, maar ook om te peilen 

naar uw voorkeur voor organisatie van nieuwe zaken die Digitaal Zien Lauwe volgend jaar wil opzetten. Sorry als 

we u daarmee lastig vallen, maar uw mening is belangrijk.  De berichten gaan we opsplitsen en zo kort mogelijk 

houden. Dat leest vlotter. 

 

Eerst graag uw aandacht voor onze november-activiteiten. 

Pixelnamiddag - dinsdag 06/11/2018 - 14u00  – werklokaal gemeentehuis Lauwe 

In de pixelklas van Eric Barbe wordt dinsdagnamiddag 6 november verder geoefend om het diaporama’s-maken 

met PTE 9 onder de knie te krijgen. Daarnaast demonstreert Eric hoe je met “focus stacking” of “stapelen” in 

Photoshop Elements een grotere scherptediepte creëert. Indien er belangstelling is om kerstkaartjes te leren 

maken, dan kan dat alternatief aan bod komen, maar dat moet je Eric dan wel vooraf meedelen zodat hij zich 

hierop kan voorbereiden.  Dus, laat het hem weten via eric.barbe@telenet.be.  

Fotobabbel – vrijdag 09/11/2018 - 19u45 – Cultureel Centrum Lauwe 

Voor onze laatste fotobabbel van het jaar verwachten we uiterlijk maandagavond 05/11/2018 uw inzending via 

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

Een ontvangstbericht zal je vermoedelijk maar woensdagavond ontvangen, want Hein is tot dinsdag op reis. 

Ter herinnering:  
- maximum 3 beelden; onderwerp is volledig vrij 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Degroote-Karel_Geschiedenisles.jpg) 

 

Deze gemoedelijke fotobespreking vindt plaats op vrijdag 9 november, om 19u45 stipt in het cultureel 

centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

Workshop portret- en modelfotografie – vrijdag 23/11/2018 - 19u45 – Cultureel Centrum Lauwe 

Tot besluit een leerrijk ‘specialleke’ met talent van eigen bodem.  

Clubvrienden Jacques Cottyn en Johan Chiers stellen vrijdag 23 november elk hun flitsstudio op in het cultureel 

centrum. Met medewerking van twee ravissante dames demonstreren ze hun techniek die ze gebruiken voor 

portret- en modelfotografie.  Jacques leert ons de opstelling om een claire obscure portretbelichting te maken. 

In de studio van Johan wordt het model zowel in buste als ten voeten uit gefotografeerd. 

Breng uw fototoestel mee. Heel waarschijnlijk resteert er voldoende tijd om zelf ook enkele shots te maken. 

 

Tot vrijdag, 

 

Dirk Vergote  
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