Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

5 januari 2020

Beste fotovriend,
Onze beste wensen voor een gezond, gelukkig, creatief en voorspoedig 2020. Fotoclub Digitaal Zien Lauwe zet
ste
het 47 werkjaar in en we durven nu al voorspellen dat we samen weer grootse momenten gaan beleven.

Nieuwjaarsbegroeting - vrijdag 10/01/2020 – 19u45 –

cultureel centrum Lauwe

Je kreeg al de uitnodiging via een nieuwsflash, maar we herinneren je graag opnieuw aan onze traditionele
startactiviteit: onze Nieuwjaarbegroeting op vrijdag 10 januari 2020, om 19u45 in het Cultureel Centrum,
Wevelgemstraat 20 in Lauwe. Op deze eerste clubactiviteit wisselen we nieuwjaarswensen uit, brengen we hulde
aan de clubkampioenen 2019 en wordt de uitslag van de wedstrijd “Beste foto van het jaar” bekend gemaakt. Als
onze voorzitter zijn terugvlucht uit Zuid-Amerika niet mist, zal hij ons wat uitleg verschaffen over het nieuwe
jaarprogramma. Kort, want we willen voldoende tijd overhouden voor een gezellige babbel met gratis drankjes
en heel wat knabbeltjes, dit jaar van de hand van Jarka, de vriendelijke dame die ons ook ten dienste stond op
ons zomerfeest. Alvast onze dank daarvoor.
Wil je er bij zijn, vergeet dan niet tegen uiterlijk maandagavond 06/01/2020 uw deelname te bevestigen via een
mailtje aan dirk.vergote@skynet.be. Graag ook vermelden of je partner al of niet meekomt want zij of hij is
zeker ook welkom.
We zouden het ook appreciëren indien er enkele mensen een helpende hand zouden toesteken voor de
bediening en de opkuis.

Nieuwjaarswandeling WVFD- zaterdag 11/01/2020 – 14u00 –

Roksem

Dit jaar stimuleren we de deelname aan de activiteiten die het West-Vlaams verbond van Fotokringen Digitaal
(WVFD) organiseert. Enkele van onze eigen clubleden hebben al laten weten dat ze zullen deelnemen aan de
nieuwjaarswandeling op zaterdag 11 januari in natuurdomein "De Hoge Dijken” te Roksem (Oudenburg).
Bijeenkomst vanaf 13u30 aan het natuur educatief centrum ‘de Grote Zaagbek’ (parking aan het centrum) om te
vertrekken om 14u00.
Natuurfotograaf Freddy Cordy staat in voor de rondleiding. Er wordt afgerond omstreeks 16u00 met een gratis
drink en een nababbel in NEC De Grote Zaagbek.
Als je hieraan wil deelnemen, moet je tegen uiterlijk 08/01/2020 inschrijven via mail aan het WVFD-secretariaat
WVFD@telenet.be.
Meer info over deze natuurwandeling vind je in bijlage.

Programma 2020
Als bijlage voegen we het nieuwe jaarprogramma van DZL opnieuw toe. Dit niet alleen als herinnering, maar we
hebben er ook de datums bij vermeld waarop de werken voor deelname aan de clubwedstrijden moeten
ingediend worden. Onze foto’s zullen voortaan vooraf aan de juryleden worden toegestuurd waardoor jullie ze
ook vroeger dan voordien moeten indienen. Wil daar rekening mee houden.
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Voordracht Photoshopnieuwtjes - vrijdag 07/02/2020 – 19u45 –

cultureel centrum Lauwe

Begin februari volgt een nieuwe nieuwsbrief met de uitnodiging tot de activiteiten in februari. We willen toch al
even vooruitblikken op de lezing “Photoshopnieuwtjes en verrassende technieken die het leven van een
fotograaf gemakkelijker maken” door Carlos Versieren die we organiseren op vrijdag 07/02/2020 om 19u45 in
het Cultureel Centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe.
Carlos Versieren is beroepsfotograaf en personal trainer voor fotografen, bedrijven en scholen. Wie in juli vorig
jaar onze workshop flitsfotografie bijwoonde, kan getuigen van zijn kwaliteiten als lesgever.
De lezing die hij thans brengt is eigenlijk een samenvatting van de meest interessante vernieuwingen die Adobe
aan Photoshop en Lightroom bracht. Voorwaar een heel leerrijke avond die je zeker niet mag missen!
Deze workshop is publiek, voor clubleden van DZL gratis, niet-leden betalen € 5,00.

Lidgeld 2020
Mocht je uw lidgeld voor 2020 nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om tegen vrijdag 30,00
euro over te schrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe.
Tot vrijdag.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote,
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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