Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

6 februari 2020

Beste fotovriend,
Ons 47ste werkjaar hebben we heel waardig ingezet met een gezellige en smakelijke Nieuwjaarsbegroeting. We
kunnen ons dus weer volledig concentreren op onze fotografische creativiteit. En het voorjaar staat daar bol
van.

Lezing Photoshopnieuwtjes - vrijdag 07/02/2020 – 19u45 –

cultureel centrum Lauwe

Niet vergeten dat we vrijdag 07/02/2020 beroepsfotograaf-lesgever Carlos Versieren te gast hebben met een heel
leerrijke update van de interessantste nieuwigheden van Photoshop en Lightroom. Mis deze lezing in het Cultureel
Centrum Lauwe niet. Als lid van Digitaal Zien Lauwe is de toegang trouwens gratis. Niet-leden betalen 5,00 EUR.
Zorg dat je tijdig aanwezig bent want de opkomst voor deze lezing zou wel eens groot kunnen zijn.

Pixelnamiddag- dinsdag 11/02/2020 - 14u00 – gemeentehuis Lauwe
Je kon het al lezen in de Nieuwsflash die vorige week werd verstuurd, Eric Barbe verplaatste zijn pixelnamiddag
van dinsdag 4 februari naar dinsdag 11 februari. Iedereen is welkom vanaf 14u00 in het werklokaal in het
gemeentehuis Lauwe.

Fotobabbel “vrij onderwerp”- vrijdag 14/02/2020 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe
Op Valentijn vrijdag 14 februari, om 19u45 het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe, verwennen we
de verliefden op de fotografie met een fotobabbel “vrij onderwerp”.
Zoals gebruikelijk mag je voor deze opbouwende bespreking 3 beelden insturen tegen uiterlijk maandagavond
10/02/2020 via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be.
Opgepast, er is een wijziging voor het indienen van de foto’s.
De bestandsgrootte moet nog altijd minstens 1920 pixels zijn, maar de naamgeving moet anders.
Zowel voor de fotobabbels als voor de clubwedstrijden moeten uw foto’s voortaan als volgt worden betiteld:

eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (allemaal kleine letters).
Voorbeelden:
- Catharine Delbecque wenst haar foto “Koffiebonen” in te sturen:
Naamgeving: deca_koffiebonen.jpg
- Dirk Vergote wenst zijn foto “Zingende merel” in te sturen:
Naamgeving: vedi_zingende merel.jpg
We introduceren nu al deze nieuwe naamgeving omdat de clubwedstrijdfoto’s voortaan vooraf aan de juryleden
worden toegestuurd die ze naamloos moeten beoordelen. Tegen dan ben je de nieuwe werkwijze al gewoon en
hoef je de titel niet meer te veranderen indien je met foto’s van de fotobabbel deelneemt aan de clubwedstrijd.
Denk er aan dat uw 4 foto’s voor de eerste clubwedstrijd al moeten ingediend worden tegen uiterlijk maandagavond 9 maart. Onderwerp: kleur – vrij onderwerp.
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Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

Zien 2020
De inschrijving van de klankbeeldreeksen voor onze show Zien 2020 die we organiseren op zondag 22 maart
2020 in CC Guldenberg Wevelgem, is inmiddels afgelopen. Momenteel wordt hieruit een selectie gemaakt om
het uiteindelijke programma samen te stellen.
Alle reeksen moeten volledig afgewerkt worden ingediend tegen uiterlijk 6 maart bij Frederik Balcaen.
Affiches en flyers worden volgende clubvergadering verdeeld. We rekenen er op dat iedereen meehelpt om
zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan onze nieuwe diaporamashow. Ons werk mag gezien worden. De
grote zaal van de Guldenberg moet volledig vol !!!
Dus: hang een affiche uit, verspreid flyers, verstuur aankondigingen aan uw Facebookvrienden, plak
onderstaande banner in uw mailberichten,… En als er mensen zijn die op onze show wat kunnen meehelpen in
de bar, dan horen we dat heel graag. Alvast dank voor uw medewerking.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote,
secretaris DZL
www.dzlauwe.be

2

Secretariaat: Boldriesstraat 27, B-8930 Lauwe. T. 056 40 22 37 GSM 0476 64 56 79
Email: dirk.vergote@skynet.be Bankrekening: BE49 7785 2262 7971 website: www.dzlauwe.be

