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Beste fotovriend, 

 

Misschien toch niet zo jammer dat de vakantie voorbij is want dat impliceert dat Digitaal Zien Lauwe terug uit de 

startblokken schiet. En we hebben weer heel wat fotoplezier in petto. 

Vakantiebabbel - vrijdag 13/09/2019 - 19u45  – cultureel centrum Lauwe 

Traditiegetrouw nemen we afscheid van de congé met een vakantiebabbel. Of je nu op reis ging, gewoon een 

leuk uitstapje maakte of in je directe omgeving met de portrettentrekker op jacht ging, speelt geen rol. We 

hopen enkel dat je je vakantie goed hebt benut om je fotovoorraad aan te vullen. Breng vrijdag 13/09/2019 om 

19u45 uw usb-stick mee naar het cultureel centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20, en toon en vertel ons wat je 

hebt uitgespookt.  

Het aantal foto’s en het onderwerp van uw ‘voordracht’ is volledig vrij, maar om zoveel mogelijk clubleden aan 

het woord te laten komen, wordt het tijdsbestek voor iedereen beperkt tot maximum 10 minuten.  

 

Om de clubavond goed te kunnen ordenen, vragen we dat je tegen uiterlijk dinsdag 10/09/2019 een mailtje 

stuurt aan dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het onderwerp van uw vakantieverhaal . Wie zijn/haar 

verhaal wil brengen onder de vorm van een klankbeeldreeks, moet dat wel expliciet vermelden zodat we 

kunnen zorgen voor de nodige audioapparatuur.  

Kennismaking met Luminar 3 & 4 – woensdag 25/09/2019 - 19u30 – cultureel centrum Lauwe 

Het fotoateljee o.l.v. Dirk Vergote dat voorzien was op woensdagavond 25 september, wordt verschoven naar 

een latere datum. In de plaats daarvan organiseren we op 25/9 een publieke clubavond waarop fotograaf 

Walter Carels, recent aangesteld als Skylum ambassadeur voor België, een kennismaking en demonstratie zal 

geven van Luminar 3 en 4. Dit is een fotoprogramma dat in veel opzichten kan vergeleken worden met Adobe 

Lightroom. Op het einde van zijn boeiende lezing krijgen de aanwezigen een unieke korting op de vrijblijvende 

aankoop van de software Luminar aangeboden.  

We garanderen een leerrijke avond. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Aanvang om 19u30. Einde om 

22u00. 

Gezocht: nieuw bestuurslid (m/v) 

Het clubbestuur van DZL is afgeslankt, spijtig genoeg niet in kilo’s maar wel in aantal personen. 

Enkele maanden geleden nam Franky Parmentier ontslag als barman-bestuurslid. Eric Barbe vierde onlangs zijn 

80
ste

 verjaardag en wil wat terugschakelen. Hij blijft evenwel actief clublid en zal ook verder fungeren als 

lesgever op de pixelnamiddagen. We hebben begrip voor zijn situatie en zijn hem ook heel dankbaar voor de 

enorme inspanningen die hij sedert de stichting in 1973 geleverd heeft ten voordele van onze club en de 

fotografie in het algemeen. 

Dat neemt niet weg dat er in het clubbestuur dus nood is aan een nieuwe collega met helpende handen en een 

hoofd vol creatieve ideeën. Ben jij die witte raaf of bezige die bereid is en in de mogelijkheid is om op heel 

regelmatige basis  

- actief aanwezig te zijn op de clubactiviteiten en mee te helpen aan de op- en –afbouw van de zaal 

- actief mee te helpen aan de organisatie van clubactiviteiten 
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- iedere maand de bestuursvergadering bij te wonen 

- medeverantwoordelijkheid neemt voor het beheer van de fotoclub 

- een luisterend oor en helpende hand is voor de clubleden 

- af en toe representatief kan zijn op externe manifestaties bij bevriende verenigingen ?  

Ja, ben je kandidaat ? Laat dat dan ten spoedigste en tegen uiterlijk 16/09/2019 weten aan voorzitter Frederik 

Balcaen of secretaris Dirk Vergote. 

Aan onze bestuurstafel zetelden tot nog toe enkel mannen. Zorgt er deze keer een  zorgzame dame voor een 

gunstige kentering ? 

Multimediafestival – zaterdag 26/10/2019 - 10u00 tot 17u00 – ARhus Roeselare 

Onze club neemt op zaterdag 26 oktober deel aan het Multimediafestival dat georganiseerd wordt door het 

WVFD i.s.m. Knipoogje Roeselare. Iedere deelnemende club krijgt ca. een half uur projectietijd om korte A.V.-

reeksjes voor te stellen. Ieder diaporama wordt onmiddellijk na vertoning kort besproken door een panel samen 

met het publiek. Deelnemen is gratis, maar is bovenal een unieke gelegenheid om opbouwende feedback over 

je klankbeeldreeks te ontvangen. Ook voor de toeschouwers is het multimediafestival gratis toegankelijk. Uw 

aanwezigheid wordt sterk aanbevolen. Deze manifestatie werk immers heel inspirerend en is een aangename 

uitwisseling van ervaring en creativiteit onder gelijkgezinden. 

Heb je een klankbeeldreeks klaar die volledig klaar is en die je graag zou voorleggen ? Laat dat dan onmiddellijk 

en uiterlijk tegen 13/09/2019 weten via mail aan hein.barbe@telenet.be.  Hein zorgt voor de inschrijving. 

Indien de duurtijd van het totaal aantal reeksen de ons toegestane projectietijd overschrijdt, zal het bestuur een 

selectie maken. 

Zo, toch weer heel wat fotoleute om het najaar volwaardig in te zetten. 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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