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Beste fotovriend, 

 

Misschien had je al gemerkt dat je op ons programma geen clubbijeenkomst vindt op de traditionele 2de 

vrijdagavond van de maand. Klopt, want normaliter zouden we volop in de voorbereiding hebben gezeten van 

een publieke fototentoonstelling. Die expositie is verschoven naar de herfstvakantie. En aangezien we in april al 

heel wat andere activiteiten voor jullie hebben, willen we het ook niet te druk maken. 

Overigens vermeldt ons programma wel De Gevleugelde Stad Ieper. Dit prestigieuze straatfestival 

moest twee jaar naeen omwille van Covid worden afgeblazen, maar dit weekend krijgen we een nieuwe editie 

en kunnen we van vrijdagavond 8 april tot zondagavond 10 april weer op fotojacht trekken. Je kan ook 10 van je 

foto’s insturen voor de gratis fotowedstrijd. Alle info vind je op www.gevleugeldestad.com.  

Pixelnamiddag PTE - maandag 11/04/2022 – 14u00 – OC Het Applauws Lauwe, lokaal 1 

Je kan les 3 van de cursus “diaporama’s maken met PTE” meevolgen op maandag 11 april, van 14u00 tot 16u30. 

Eric Barbe staat op deze pixelnamiddag weer paraat. Ieder clublid is welkom.  

Workshop Architectuurfotografie bij valavond - vrijdag 22/04/2022 – 19u00 – Kortrijk 

Goesting om weer eens samen op stap te gaan? Wel, vrijdag 22 april kan dat. We spreken af om 19u00 op de 

parking Veemarkt in Kortrijk. Dirk Vergote neemt je mee op een wandeling om je enkele interessante plekjes 

voor architectuurfotografie te tonen. Breng je fotocamera, breedhoeklens, statief en afstandsbediening zeker 

mee. We voorzien een deel dag- en een deel nachtfotografie.  

We ronden de fotosessie omstreeks 22u00 af met een gezellige pint in een stemmig cafeetje in de omgeving. 

 

Wie wenst mee te gaan schrijft tegen uiterlijk 18 april 2022 in via mailbericht aan dirk.vergote@skynet.be.  

Challenge van de maand - thema “straatfotografie met de smartphone” 

Niet vergeten dat de inzending voor onze wedstrijd ‘Challenge van de maand’ afsluit op zondagavond 

24/04/2022. Tot dan hebben jullie de tijd om 2 foto’s met thema ‘Straatfotografie’ in te sturen naar 

beernaert.bart@gmail.com. En zeker niet vergeten: enkel foto’s genomen met je smartphone zijn welkom.  

Lezing “Creatief filtergebruik bij landschapsfotografie” door Marnix Van Marcke 

      - donderdag 28/04/2022 – 19u30 – OC Applauws, lokalen 1-2-3 
De liefhebbers van landschapsfotografie komen dubbel aan hun trekken. Specialist ter zake Marnix Van Marcke 

zal tweemaal bij ons te gast zijn, eerst met een lezing en vervolgens met een praktijkworkshop.  

De lezing, die plaatsvindt op donderdag 28/04/2022 om 19u30 in OC Het Applauws Lauwe, leert ons meer 

over de soorten en het gebruik van filters bij landschapsfotografie. Minstens even interessant zijn ook de tips 

voor correct gebruik van het statief. 

 

Deze lezing is gratis voor DZL-leden en richt zich tot iedereen van ons, ook als je niet meegaat op de praktijk-

workshop op zondag 26/06/2022 in Cadzand-Bad. 

Voor die workshop aan zee zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de namiddagsessie. Hiervoor moet je wel vooraf 

inschrijven via mailbericht aan dirk.vergote@skynet.be. De kostprijs bedraagt 25,00 euro per deelnemer. 

Vermeld of je graag een filterset zou ontlenen.  

Wie deelneemt aan de praktijkworkshop volgt best ook het theoretisch gedeelte op donderdag 28/04/2022. 

nieuwsbrief 

5 april 2022 
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Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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