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Beste fotovriend,
Graag uw aandacht voor de clubactiviteiten die deze maand op het programma staan.

Pixelnamiddag - dinsdag 07/05/2019 - 14u00

– werklokaal gemeentehuis Lauwe

Eric Barbe staat dinsdagnamiddag 7 mei opnieuw in de pixelklas. Er wordt verder gewerkt aan de
beeldenreeksen en geoefend om het programma PTE goed onder de knie te krijgen. Heb je speciale vragen of
wensen, laat het dan vooraf weten via mail aan eric.barbe@telenet.be.

Fotobabbel “vrij onderwerp”- vrijdag 10/05/2019 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe
Vrijdagavond 10 mei is er onze tweede fotobabbel, waarvoor je 3 beelden kan insturen tegen uiterlijk
maandagavond 06/05/2019 via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be. Het onderwerp is vrij.
Ter herinnering:
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Vandeghinste Omer_Lekker bier.jpg)
Deze clubavond vindt plaats in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe.
We gaan stipt om 19u45 van start.

Fotoateljee - woensdag 22/05/2019 - 19u30 – cultureel centrum Lauwe
de

In het 4 fotoateljee toont Dirk Vergote hoe je een hemel vervangt in een foto met een boom waar je de lucht
door de takken ziet. Clubvriend Francis Decrocq demonstreert de mogelijkheden van de nieuwere photoshopversies om moeilijke selecties te maken.
Deze laatste workshop van dit semester gaat door op woensdagavond 22 mei van 19u30 tot ca. 21u30 in het
cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. Voor het volgende fotoateljee moet je wachten tot 25 september.
Kom je op 22 mei ? Laat het dan weten met een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk zondag
19/05/2019.

140 jaar Sint-Bavokerk Lauwe
ste

Een parochiaal comité heeft een gans feestprogramma opgesteld voor de viering van de 140 verjaardag van
de Sint-Bavokerk. Onze fotoclub zal zijn steentje bijdragen door het aanleveren van foto’s van de kerk en een
korte klankbeeldreeks die in het feestweekend van 27, 28 en 29 september publiek zal vertoond worden.
Dinsdagnamiddag 28/05/2019, vanaf 14u., komen we met een groepje DZL’ers bijeen om de kerk uitgebreid in
beeld te brengen. Als je vrij en bereid bent om hieraan mee te werken, dan zouden we je dankbaar zijn indien je
ons dat laat weten tegen uiterlijk 19/05/2019 via mail aan dirk.vergote@skynet.be.
Uit uw opnames kan je eventueel een selectie maken voor (gratis) deelname aan de fotowedstrijd die t.g.v. 140
jaar Sint-Bavokerk wordt georganiseerd. Alle info over deze fotowedstrijd en inschrijfformulier vind je op
volgende link: https://bit.ly/2G6kUuc
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,
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