Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
27 april 2021

Beste fotovriend,
Hopelijk heb je onze raad uit onze vorige nieuwsbrief goed opgevolgd en ben je op fotojacht gegaan om mooie
zwart-witfoto’s te schieten, want “zwart-wit” is het thema van zowel onze eerstvolgende fotobabbel als van onze
2de clubwedstrijd.

Inzending foto’s 2de clubwedstrijd – zwart-wit
Uiterlijk maandagavond 03/05/2021 verwachten we uw inzending voor de 2de reeks van onze clubcompetitie.
Thema van deze wedstrijd is “vrij onderwerp – zwart-witfoto’s”.
Richtlijnen:
- 4 foto’s
- onderwerp: vrij maar enkel en alleen zwart-witfoto’s (en sepiatint) zijn toegelaten
- inzending: via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be
- langste zijde van de foto’s moet minstens 1920 pixels zijn
- naamgeving van de foto’s: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg
Voorbeeld:
Luk Hostens neemt deel met foto “Strandwandeling”
Naamgeving: holu_strandwandeling.jpg
- geen naamsvermelding of zichtbaar watermerk op de foto’s
- werken die eerder al in kleur voor wedstrijd werden ingediend zijn als zwart-wit niet opnieuw toegelaten.
De bespreking van de wedstrijdfoto’s is pas voorzien op vrijdag 11 juni 2021 maar zoals je weet worden de
werken een maand vooraf toegestuurd aan een externe jury. Deze zal thans bestaan uit 3 competente
fotografen van de Ieperse Fotoclubs.

Online Fotobabbel
Eveneens tegen maandagavond 03/05/2021 moeten ook de werken voor de “Fotobabbel – vrij onderwerp –
zwart-wit” worden ingediend. De bespreking van deze foto’s gebeurt op vrijdagavond 7 mei 2021, uitzonderlijk
op de eerste vrijdag van de maand om niet samen te vallen met het weekend van hemelvaart.
Het wordt opnieuw een online bespreking want we moeten nog altijd in ons “kot” blijven. Aanvang om 19u45.
De richtlijnen en de link om in te loggen op de streaming krijg je nog in je mailbox gepost door voorzitter
Frederik Balcaen.
Ter herinnering:
- 3 foto’s
- onderwerp: vrij maar enkel en alleen zwart-witfoto’s (en/of sepia) zijn toegelaten
- inzending: via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be
- langste zijde van de foto’s moet minstens 1920 pixels zijn
- naamgeving van de foto’s: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg
Belangrijk
- stuur je foto’s voor de 2de clubwedstrijd en voor de fotobabbel in 2 afzonderlijke zendingen. Zodoende
is het voor wedstrijdcommissaris Hein Barbe duidelijk en gemakkelijk om de inschrijving te verwerken.
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Gebruik je dezelfde foto’s voor zowel de wedstrijd als voor de fotobabbel, stuur ze dan tweemaal in.

Challenge van de maand
De foto’s van de Challenge Ondersteboven zijn te bewonderen op onze privé Facebookpagina Fotoclub Digitaal
Zien Lauwe leden | Facebook. Er is weerom mooi werk te zien.
We hopen dat iedereen, ook als je niet deelnam, meehelpt aan de beoordeling. Je kan 3 stemmen (één hartje en
2 duimpjes) uitbrengen tot donderdagavond 29 april 2021.

WVFD-activiteiten
Hein Barbe stuurde naar goeie gewoonte, de nieuwe WVFD InfoFlash door. We doen een warme aanbeveling
om dat aprilnummer met aandacht eens in te kijken.
Je vindt er o.a. de uitnodiging om in te schrijven voor enkele interessante activiteiten:
- Geleide fotowandeling in Leuven op 22 mei
- Busreis en bezoek aan Fotofair in Eersel (NL) op 3 juli.
Wens je hieraan deel te nemen, laat het ons dan ten spoedigste weten.
Aangezien we nog steeds de voorbereiding niet konden doen, ziet het er naar uit dat we onze eigen foto-uitstap
in Doornik op 27/06/2021 opnieuw zullen moeten uitstellen. De WVFD-uitstappen zijn allicht een alternatief.
De InfoFlash April 2021 voegen we als bijlage opnieuw toe.
Tot hoors en ziens op de livestream fotobabbel van vrijdag 7 mei.
Namens het bestuur,

Dirk Vergote,
secretaris DZL
www.dzlauwe.be - facebook.com/fotoclubdigitaalzien
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