Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
2 maart 2022

Beste fotovriend,
We kunnen stilaan weer onbelemmerd bijeenkomen. Gelukkig maar, want deze maand staat er heel wat op het
programma.

(evaluatie)Fotobabbel 1 - vrijdag 11/03/2022 – 19u45 – OC Applauws (lokalen 2 & 3)
Zoals aangekondigd zal onze clubcompetitie maar 1 wedstrijd meer omvatten. Vooraf zijn er evenwel 4
evaluatiefotobabbels waarvoor je telkens 3 werken kan indienen. Uit die 4 x 3 = 12 foto’s zal je op het einde van
het jaar 8 beelden kunnen selecteren voor de ultieme eindwedstrijd. Laat het duidelijk zijn, nieuwe werken
zullen niet toegelaten worden. Verbeteringen aan de ingediende foto’s zijn wel toegelaten. Je hebt er dus alle
belang bij om deel te nemen aan de voorafgaande fotobabbels, ook al kun je de avond zelf niet aanwezig zijn.
De eerste (evaluatie)fotobabbel vindt plaats op vrijdag 11 maart, om 19u45, in OC Het Applauws, Koningin
Astridlaan 44 in Lauwe. Uw 3 beelden moeten tegen uiterlijk maandagavond 07/03/2022 verstuurd worden via
www.WeTransfer.com aan hein.barbe@telenet.be.
Ter herinnering:
- onderwerp is volledig vrij; zowel kleur als zwart-wit is welkom;
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (meer mag)
- naamgeving: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (zonder hoofdletters).
Voorbeeld:
Gilbert Balcaen neemt deel met foto “Kleurenpracht”
Naamgeving: bagi_kleurenpracht.jpg
- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd en mogen ook niet sterk gelijkaardig zijn
aan vorige. De fotobabbel “fotoreeks” van vorige maand stond los van de competitie. Daaruit volgt dat je
desgewenst nog werken uit die reeksen mag indienen voor de evaluatiebabbels.
De beoordeling van de werken gebeurt niet door een gastjury, wel via een onderlinge open-mind uitwisseling
van meningen.
Bij aanvang van de clubavond zal Frederik Balcaen een korte voorstelling geven van de vernieuwingen aan onze
website.

Pixelnamiddag PTE- maandag 14/03/2022 – 14u00 – OC Applauws, lokaal 1
Les 2 van de cursus “diaporama’s maken met PTE” gaat door op maandag 14 maart, van 14u00 tot 16u30.
Iedereen is welkom. Niet vergeten dat je op die pixelnamiddag ook bij Eric Barbe terecht kunt met andere
problemen over fotografie en beeldbewerking.

Pixelateljee - donderdag 24/03/2022 – 19u30 – OC Applauws, lokaal 3
Ook een nieuwtje. Het “pixelateljee” is een studiekring om de clubleden beter te begeleiden bij fotobewerking.
Bart Beernaert en Dirk Vergote zullen een selectie maken van enkele werken uit de evaluatiefotobabbel en stap
voor stap demonstreren welke aanpassingen ze via Photoshop, Lightroom of Luminar hebben aangebracht. Die
selectie zal op de fotobabbel van 11 maart worden voorgesteld. Indien een auteur hiertegen bezwaar heeft, dan
mag hij/zij dat meedelen. Is er geen werk van jou geselecteerd of heb je voorkeur voor een ander beeld, dan
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mag je Bart of Dirk een nieuw voorstel doen.
De bewerkte foto’s worden achteraf niet geretourneerd zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de regel dat
clubleden persoonlijk werk moeten indienen voor deelname aan clubactiviteiten.

Voordracht “fantasie en surrealisme fotografie” door Bart Beernaert - zaterdag
26/03/2022 – 18u00 – OC Applauws, lokalen 1-2-3
Het WVFD heeft onze club gevraagd om de volgende ledenvergadering voor aangesloten clubs te organiseren.
Aansluitend op dergelijke bijeenkomst wordt verwacht dat er ook een activiteit volgt waarop publiek toegelaten
is en waarmee iets uit eigen gemeente, regio of club wordt voorgesteld.
Onze eigen Bart Beernaert stelde zich kandidaat om een lezing te geven over zijn fantasiefotografie en montage
van surrealistische composities. We zijn Bart daar heel dankbaar voor. Je ontving inmiddels al nadere info over
die voordracht via een afzonderlijke mail en je kan alles ook nog nalezen op onze website.
Weet dat je gratis welkom bent op zaterdag 26/03/2022 om 18u00 in OC Het Applauws in Lauwe. Schrijf wel
vooraf in via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be zodat we weten hoeveel stoelen we moeten voorzien.

Lezing en workshop “Creatief filtergebruik bij landschapsfotografie” door
Marnix Van Marcke
We zijn verheugd te mogen aankondigen dat ons jaarprogramma wordt aangevuld met een dubbele workshop
over het creatief gebruik van filters bij landschapsfotografie. Hiervoor doen we beroep op professioneel
landschapsfotograaf Marnix Van Marcke uit Gent.
Er zijn 2 gedeelten:
- een theoretisch gedeelte of lezing op donderdag 28/04/2022 om 19u30 in OC Het Applauws Lauwe
(duur: 2 uur)
geen beperking qua aantal deelnemers - gratis toegang voor clubleden van Digitaal Zien Lauwe
- een praktijkworkshop op zondag 26/06/2022 in Cadzand-Bad (duur: 4 uur)
er zijn 2 sessies: één in de voormiddag + één in de namiddag
max. 10 deelnemers per sessie - deelname is exclusief voor clubleden DZL - kostprijs: € 25,00.
Deze workshop werd ontworpen om de deelnemers hun techniek voor landschapsfotografie te helpen
perfectioneren met het gebruik van filters. Het theoretisch deel van deze workshop geeft een overzicht van de
verschillende filters die gebruikt worden bij landschapsfotografie, hun toepassingsgebied, en de technieken om
deze op een succesvolle manier te gebruiken. In het praktisch gedeelte gaan we op locatie om onder begeleiding
van Marnix Van Marcke de technieken toe te passen en de creatieve mogelijkheden te exploreren. De
toepassing van 3, 6 en 10 stop ND filters, polarisatiefilter en grijsverloopfilters komen in beide delen uitgebreid
aan bod.
Aangezien de praktijkworkshop beperkt is tot max 10 cursisten, hebben we 2 sessies besteld. Zodoende kunnen
er in totaal 20 clubleden deelnemen. Doe je mee? Schrijf dan zo snel mogelijk in via mailbericht aan
dirk.vergote@skynet.be. Vergeet niet te vermelden voor welk dagdeel (voor- of namiddag) je kiest voor de
praktijkworkshop in Cadzand-Bad. Graag ook meedelen of je al of niet beschikt over ND-filters.
Wie deelneemt aan de praktijkworkshop volgt best ook het theoretisch gedeelte op donderdag 28/04/2022.
Je kan met de fotografie van Marnix Van Marcke kennis maken via volgende link: Marnix Van Marcke - Fotografie
- lezingen - workshops - landschapsfotografie (netgallery.be)

Gebruik portretstudio
Na maandenlange discussie en absurd gepalaver met het stadsbestuur van Menen over het gebruik van lokalen
in het oud gemeentehuis van Lauwe, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om tijdelijk de fotostudio te mogen
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behouden. Het aangrenzende leslokaal en tegenoverliggende materiaallokaal hebben we inmiddels moeten
ontruimen. De fotostudio wordt strikt voorbehouden voor enkel en alleen model- en portretfotografie.
Het lokaal werd inmiddels herschikt en het materiaal kreeg een opknapbeurt. De studio staat vanaf heden
opnieuw ter beschikking van onze clubleden. Je kan die afhuren per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond).
De sleutel van het gemeentehuis en lokaal kan je na reservatie afhalen bij Dirk Vergote.
Wens je uitleg en demo voor het gebruik van de flitsinstallatie, laat het weten aan dirk.vergote@skynet.be.

Aangepast programma 2022 & fototentoonstelling
Het programma voor 2022 onderging inmiddels al tal van wijzigingen. Daarom voegen we in bijlage een nieuw
overzicht van onze activiteiten toe. Niet vergeten dat je op onze website www.dzlauwe.be steeds een up-to-date
kalender kan raadplegen.
De voornaamste wijziging betreft onze tweejaarlijkse fototentoonstelling. Corona verhinderde ons een tijdige
organisatie voor expositie in de krokusvakantie. Onze zoektocht naar een nieuwe locatie werd een koers vol
hindernissen. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt. We verschuiven onze fototentoonstelling naar het
najaar. Zaal Barthel in Rekkem was nog vrij in de herfstvakantie. Wij zullen in de week van 31/10 de
tentoonstelling kunnen opbouwen en onze werken exposeren in het weekend van 4, 5 en 6 november 2022.
Dat geeft ons ook tijd om vooraf een groepsaankoop van foto’s op dibond te organiseren. Volledig vrijblijvend
uiteraard. Later meer nieuws hierover. Noteer ondertussen al de fototentoonstelling in je agenda.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,

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