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Beste fotovriend, 

 

Deze maand staat er heel wat te gebeuren in onze fotoclub. Profiteer ervan. 

Fotobabbel “Koud”- vrijdag 13/03/2020 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

We doen een ‘warme’ oproep om deel te nemen aan onze eerste themababbel van dit jaar. Vrijdag 13 maart, 

om 19u45 het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe, staat een nieuwe fotobabbel op het 

programma, maar dan wel in een ander kleedje. Zoals gewoonlijk mag je hiervoor 3 beelden insturen, maar die 

moeten beantwoorden aan het thema “koud”.  Dit mag je ruim interpreteren: vrieskou, sneeuw, ijs, winterland-

schappen, wintersport, mensen of dieren in een winterdecor,…  

 

Uw 3 foto’s mag je insturen tegen uiterlijk maandagavond 09/03/2020 via www.WeTransfer.com naar 

hein.barbe@telenet.be. 

 

Niet vergeten, langste zijde van de foto moet minstens 1920 pixels zijn, maar de naamgeving van de foto’s  (voor 

zowel de fotobabbels als voor de clubwedstrijden) is gewijzigd: eerste twee letters van uw familienaam & 

voornaam_titel foto.jpg (allemaal kleine letters). 

 

Voorbeeld:  

- Koen Depaemelaere wenst deel te nemen met foto “Kersttafereel”:  

 Naamgeving: deko_kersttafereel.jpg 

We rekenen op een ruime deelname, maar ook op een grote aanwezigheid. Ter herinnering: enkel de foto’s van 

de aanwezigen worden besproken. 

Inzending foto’s eerste clubwedstrijd 

Zoals al aangekondigd met de vorige nieuwsbrief en met een infoflash, is maandagavond 9 maart ook de 

uiterste datum voor het insturen van uw 4 wedstrijdfoto’s voor de eerste clubwedstrijd. Die wedstrijd vindt 

plaats op vrijdag 3 april. Dat is een week vroeger dan normaal omdat de 2de vrijdag in het Paasweekend valt. 

Het thema van de clubwedstrijd is “vrij”, maar is voor behouden aan enkel en alleen kleurenfoto’s. Dus geen 

zwart-wit of monochrome. Later op het jaar is er een clubwedstrijd exclusief voor zwart-wit. 

De wedstrijdfoto’s worden vooraf toegestuurd aan fotoclub Bellebos Eernegem die 14 dagen tijd krijgt om ze te 

beoordelen. De drie juryleden zullen op vrijdag 3 april op onze clubavond aanwezig zijn om na de 

bekendmaking van de uitslag, alle wedstrijdfoto’s te bespreken. Voortaan krijg je dus een gemotiveerde uitleg 

over al uw foto’s terwijl we ons vroeger moesten beperken tot 2 per auteur.  

Zorg er voor dat onze wedstrijdcommissaris Hein Barbe, duidelijk kan uitmaken welke foto’s bedoeld zijn voor 

de fotobabbel en welke voor de wedstrijd. Desnoods doe je twee afzonderlijke inzendingen of stuur je een 

tekstdocumentje met wat uitleg mee. 

Zien 2020 

Zondag 22 maart verwachten we u en Jan Publiek om 16u30 in cultureel centrum Guldenberg Wevelgem op 

‘Zien 2020’, onze nieuwe diashow van korte klankbeeldreeksen.  Alle info en het volledige programma vind je op 

onze website https://www.dzlauwe.be/zien_2020/.  

nieuwsbrief   5 maart 2020 
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Help mee om onze nieuwe diaporamashow te promoten en breng zoveel mogelijk uw familie en vrienden mee. 

We willen de grote projectiezaal volledig vol zien lopen. 

Voor clubleden van DZL is de toegang gratis. Niet-leden betalen 5,00 euro maar als je vooraf bestelt voor uw 

partner of familieleden of vrienden, kost dit maar 4,00 EUR p.p.  

Reserveren kan via digitaalzienlauwe@telenet.be of telefonisch via 0476 64 56 79.  

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote 

secretaris Fotoclub Digitaal Zien Lauwe 

Boldriesstraat 27, 8930 Lauwe 

T. 0476 64 56 79  -  dirk.vergote@skynet.be 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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