Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
17 november 2020

Beste fotovriend,
Het ziet er niet naar uit dat we dit jaar nog zullen bijeen komen. We zitten opnieuw opgesloten in de
anderhalvemeter-wereld, waardoor de geplande activiteiten van november en december niet mogen doorgaan.
Dat wil evenwel niet zeggen dat Digitaal Zien Lauwe stilvalt. We houden contact over het web en reiken opnieuw
stimulansen om onze creativiteit via de digitale kanalen aan elkaar uit te wisselen.
Het is momenteel heel moeilijk om op lange termijn plannen te maken. We hebben een ontwerp van
programma voor 2021 opgemaakt, dit met optimistische hoop dat het Coronabeest spoedig wordt getemd.
Neem dus zeker eens de tijd om deze, weliswaar lijvige, nieuwsbrief eens door te nemen. We rekenen op jullie
mening en insteek.

Clubwedstrijd “beste foto van het jaar”
We kennen inmiddels de nieuwe clubkampioenen maar weten nog niet wie de beste foto van het jaar schoot. Je
wordt hierbij dus uitgenodigd om aan die wedstrijd deel te nemen. Hiervoor kan je tot uiterlijk zaterdagavond
12/12/2020 via www.WeTransfer.com uw werken toesturen aan hein.barbe@telenet.be.
Je mag 4 beelden indienen. Maximum één hiervan mag een nieuw werk zijn. De overige (of alle 4) moeten
hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden 2020. Het is toegelaten om kleine aanpassingen aan de
oorspronkelijke wedstrijdfoto’s van 2020 aan te brengen. Wie aan geen enkele van de 3 clubwedstrijden in 2020
deelnam, kan dus maar één foto indienen voor “De beste foto van het jaar”.
Er is geen clubbijeenkomst voor de jurering van deze wedstrijd. De beelden worden toegestuurd aan een extern
jurypanel dat de opdracht krijgt om een top 10 op te maken, dit zonder onderscheid tussen groepen A en B. De
uitslag wordt bekend gemaakt en besproken op de nieuwjaarsbegroeting van 08/01/2021 of via de website of
Facebookgroep van DZL in het geval er nog niet fysiek mag vergaderd worden.
Ter herinnering:
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (meer mag)
- naamgeving: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (zonder hoofd letters).
Voorbeeld:
Gilbert Balcaen neemt deel met foto “Winterpret”
Naamgeving: bagi_winterpret.jpg
- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd “beste foto van het jaar” en mogen ook
niet sterk gelijkaardig zijn aan vorige.

Challenge van de maand
Jullie hebben nog tot uiterlijk dinsdag 24 november de tijd hebben om 2 foto’s in te sturen voor de ‘Challenge
van de maand’, thema ‘KLEURRIJK”, naar beernaert.bart@gmail.com.
Je kan je ook al voorbereiden op de challenge voor december die als thema “Bokeh” (wazige achtergrond) heeft.
Bart bezorgt je ten gepaste tijde nadere info via afzonderlijke mailberichten.

Lidgeld 2021
Aangezien we dit jaar genoodzaakt waren om heel wat clubactiviteiten af te gelasten, heeft het bestuur beslist
om het lidgeld voor 2021 te halveren voor al wie op heden aangesloten is bij Digitaal Zien Lauwe. De ledenbijdrage voor 2021 kost dus slechts € 15,00.
Gelieve dat bedrag tegen uiterlijk 15/12/2020 over te schrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal
Zien Lauwe.
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Ontwerp-programma 2021
Zoals al gezegd hebben we toch al de krijtlijnen getekend van een nieuw programma. Niets daarvan is definitief.
Niet alleen Covid-19 zal allicht tot wijzigingen noodzaken, ook de aanslepende problematiek aangaande
zaalaccommodatie bemoeilijkt een concrete planning. Voorlopig hebben we het cultureel centrum in de
Wevelgemstraat gereserveerd. Naar verluidt opent begin volgend jaar het nieuwe ontmoetingscentrum in de
Koningin Astridlaan langs de Leie. Of we daar met alles terecht kunnen, weten we nog niet. De beschikbaarheid
over de grote zaal is t.g.v. bouwproblemen nog niet voor onmiddellijk.

Programma 2021 (ontwerp)
vrijdag 08/01/2021 : nieuwjaarsbegroeting, uitslag wedstrijd “beste foto 2020”, kampioenenhulde
vrijdag 12/02/2021 : fotobabbel
vrijdag 12/03/2021 : themababbel (architectuur; de artiest; de zee; landschap,…) suggesties zijn welkom
vrijdag 09/04/2021 : clubwedstrijd 1 - kleur
vrijdag 07/05/2021 : fotobabbel zwart-wit
zaterdag 22/05/2021 : foto-uitstap naar Leuven (organisatie WVFD)
vrijdag 11/06/2021 : clubwedstrijd 2 – zwart-wit
zondag 27/06/2021 : clubuitstap naar Doornik
zondag 29/08/2021 : zomerfeest met banket in salons Ter Biest Lauwe
vrijdag 10/09/2021 : vakantiebabbel
vrijdag 08/10/2021 : fotobabbel - thema “scherptediepte” andere suggesties zijn welkom
zondag 24/10/2021 : herfstwandeling en paddenstoelenfotografie in Westouter
oktober 2021 : publieke voordracht natuur- en dronefotografie (vermoedelijk door natuurfotograaf Tom Linster)
vrijdag 12/11/2021 : clubwedstrijd kleur en/of zwart-wit
vrijdag 10/12/2021 : kennismaking met werken van een gastclub + inzameling wedstrijdwerken beste foto v/h jaar
woensdag 15/12/2021 : organisatie i.s.m. het WVFD: “Standpunten 4” – sportfotografie – fotobespreking door
sportfotograaf Stijn Audooren
elke maand (uitgezonderd juli&augustus): nieuwe challenge via FB-groep
vooruitzichten :
- voorjaar: lezing “De Blauwe Planeet” door onderwaterfotograaf Luc Eeckhaut
- april: fotowandeling in Kortrijk – “architectuur bij avondlicht”
- najaar: publieke diaporamashow “Zien 2021”
- najaar: begeleide workshop urbexfotografie (kosten delend)
- zodra mogelijk: - heropstart pixelnamiddagen (o.l.v. Eric Barbe): kortreeksen met PTE & beeldbewerking
- heropstart fotoateljees (o.l.v. Dirk Vergote): tips & tricks over fotografie en beeldbewerking
- in beraad: - workshops digitale beeldcorrectie (bewerken van foto’s van de clubleden)
- fototentoonstelling
clubwedstrijden
Het concept van de huidige clubwedstrijden wordt behouden: 3 wedstrijden met telkens 4 foto’s per deelnemer.
Aangezien er nu een groot onevenwicht is qua aantal deelnemers in de reeksen A en B, zouden we de opsplitsing
beter willen verdelen: na opmaak van de eindrangschikkingen op het einde van het jaar, worden de uitslagen van
alle deelnemers van A en B samengebracht. De 15 hoogst gerangschikte leden vormen de nieuwe A-groep voor het
daaropvolgende jaar. Daaruit volgt dat er dus meer transfers zullen mogelijk zijn.
inspraak
Een open-bestuursvergadering kunnen we voorlopig niet organiseren. Je krijgt wel de kans om ons je mening of
suggesties mee te delen, liefst via e-mail aan dirk.vergote@skynet.be of telefonisch aan Dirk op nr. 0476/64 56 79.
We bundelen de reacties en sluiten af op uiterlijk 30/11/2020 om hierna het definitieve programma op te maken.
Laat je horen!
Houd je veilig en gezond.
Namens het bestuur,
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Dirk Vergote,
secretaris DZL
www.dzlauwe.be - facebook.com/fotoclubdigitaalzien
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