Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

2 oktober 2019

Beste fotovriend,
Met onze vakantiebabbel en de boeiende kennismaking met het fotobewerkingsprogramma Luminar hebben
we het najaar waardig ingezet. Deze maand hebben we ook weer interessante uitnodigingen.

Fotobabbel “vrij onderwerp”- vrijdag 08/10/2019 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe
de

Onze 3 fotobabbel “vrij onderwerp” is voorzien op vrijdagavond 11 oktober om 19u45 het cultureel centrum,
Wevelgemstraat 20 in Lauwe.
Zoals gebruikelijk mag je voor deze opbouwende bespreking 3 beelden insturen tegen uiterlijk maandagavond
07/10/2019 via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be.
Ter herinnering:
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Vermeulen-Joske_Snotneus.jpg)
Enkele bestuursleden kunnen op deze clubavond niet aanwezig zijn. We zouden dankbaar zijn indien er enkele
clubleden een helpende hand zouden reiken voor de opruiming van het lokaal.

Voorronde clubwedstrijd- woensdag 23/10/2019 - 19u30 – gemeentehuis Lauwe
de

In november staat de 2 en meteen laatste reeks van de clubwedstrijd op het programma. Opdat je hier
optimaal op voorbereid zou zijn, organiseren we op woensdag 23 oktober in ons werklokaal in het
gemeentehuis weer een “voorronde”. Dit is eigenlijk ook een soort fotobabbel, maar dan wel met dat verschil
dat uw werken hier op wedstrijdniveau worden geëvalueerd. Strenger dus dan op de gewone babbels. Het staat
je vervolgens vrij om uw werken nadien al of niet aan te passen of te vervangen voor deelname aan de
clubwedstrijd in november.
Voor deze “voorronde” mag je maximum 5 foto’s insturen, dit tegen uiterlijk zondagavond 20/10/2019 via
www.WeTransfer.com aan hein.barbe@telenet.be. De bestandsgrootte en de naamgeving moet op dezelfde
wijze gebeuren als voor de clubwedstrijden en fotobabbels.

Open bestuursvergadering
In onze vorige nieuwsbrief werd een mandaat als bestuurslid opengesteld. De vacature kan evenwel niet
worden ingevuld want noch man, noch vrouw voelde zich geroepen om zijn/haar kandidatuur in te dienen. We
zullen het dus over een andere boeg moeten gooien.
We hebben er alle begrip voor dat het dagelijkse leven al heel wat beslommeringen en verantwoordelijkheden
met zich meebrengt waardoor er grote terughoudendheid is voor nog meer schouderlast. Bestuurslid zijn
impliceert allicht een regelmatig en permanent engagement, maar we kunnen de koek ook een beetje meer
verdelen. Uw mening en insteek bij het uitstippelen van het beleid en de werking van de fotoclub of occasionele
fysieke hulp op clubmanifestaties, zou voor het bestuur al heel welkom en ontlastend zijn. Daarom hebben we
ons voorgenomen om ieder jaar enkele “open bestuursvergaderingen” te organiseren, dit telkens als er
belangrijke beslissingen moeten genomen worden of als er grote activiteiten op stapel staan.
De eerste open vergadering voorzien we op donderdagavond 21/11/2019 voor de bespreking van het ontwerpprogramma 2020.
Heb je voorstellen of nieuwe ideeën die positief tot de clubwerking kunnen bijdragen, kan je aan iets
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meewerken, ben je gewoon nieuwsgierig,… Wat dan ook, je bent welkom.
Een herinnering en uitnodiging volgt nog.
Digitaal Zien Lauwe wordt ook regelmatig door bevriende clubs gevraagd als gastjury. Het wordt echter van
langs om moeilijker om 3, soms 5 clubleden te vinden die bereid en vrij zijn om mee te gaan naar de clubavond
bij een bevriende club om er hun foto’s te beoordelen. Mocht je daartoe interesse hebben, laat het ons zeker
weten. Schuif je schroom of bescheidenheid aan de kant. Jureren kan heel aangenaam en verrijkend zijn want je
komt in contact met mensen die jouw passie voor de fotografie delen.

Nieuwe digiporama’s
We willen ook al wat vooruit blikken op onze publieke show ‘Zien 2020’ die we in maart aan het publiek
voorstellen in CC Guldenberg Wevelgem. In december is er weliswaar een clubavond voorzien om de nieuwe
klankbeeldreeksen te evalueren, maar we zouden nu toch al willen vernemen wie aan een montage bezig is of al
een productie klaar heeft.
Graag een seintje als we jouw naam op de nieuwe affiche mogen verwachten.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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