Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
31 augustus 2022
Beste fotovriend,
Zijn de batterijen goed opgeladen? ’t Zal nodig zijn want Digitaal Zien Lauwe schiet weer uit de startblokken en
er staat de clubleden een heel druk maar boeiend najaar te wachten.

Vakantiebabbel - vrijdag 09/09/2022 – 19u45 – OC Applauws Lauwe (lokalen 2 & 3)
We blijven nog heel even in “congémodus” want traditiegetrouw hervatten we met onze vakantiebabbel, ieder
jaar toch weer een heel aangename en ontspannen inzet van het najaar.
Iedereen krijgt weer de kans om te tonen en te vertellen waar hij/zij in de vakantie naar toe trok of waarop werd
scherpgesteld. Ieder onderwerp is welkom. Het hoeft dus niet noodzakelijk over een vakantiereis te gaan. Ook
het aantal beelden speelt geen rol, maar het verhaal moet af zijn binnen de tijdspanne van max. 10 minuten.
Uw foto’s breng je de avond zelf mee op een USB-stick.
Om de clubavond goed te kunnen ordenen, vragen we dat je tegen uiterlijk woensdagavond 07/09/2022 een
mailtje stuurt aan balcaen.frederik@telenet.be met vermelding van het onderwerp van jouw babbel.
Breng je je verhaal onder de vorm van een klankbeeldreeks? Dat mag, maar vermeldt dat in je mail zodat we
kunnen zorgen voor de nodige audioapparatuur.

Fototentoonstelling in Het Applauws beëindigd
Onze werken die in juli en augustus in de inkomhal van OC Het Applauws werden tentoongesteld, moesten deze
week plaats maken voor een expositie van een andere vereniging. De foto’s liggen opgeborgen in onze materiaalkast
in Het Applauws. We hopen dat je vrijdag 9 september naar de vakantiebabbel komt zodat je uw foto’s na de
vergadering terug naar huis kunt meenemen.
Dank aan de exposanten voor hun deelname. De kritiek van heel wat bezoekers was overigens heel positief.

Fototentoonstelling 2022 in Barthel - bestelling fotoprints
Onze voorzitter bezorgde iedereen al op 15/07/2022 een mailbericht met uitvoerige info over onze publieke
fototentoonstelling die we in het herfstverlof opstellen in zaal Barthel in Rekkem. Binnenkort wordt nog een update
toegestuurd. Houdt er toch al rekening mee dat de deadline om uw deelname en bestelling dibond fotoprints te
bevestigen gesteld is op 11/09/2022. Dat is dus heel kort bij!
Concreet:
- aan Frederik Balcaen deelt u mee hoeveel panelen je nodig hebt
- aan Frederik Balcaen deelt u mee: titels en formaten van uw foto’s
- als u er voor kiest om foto’s op dibond te bestellen via onze groepsaankoop: :
- bezorg aan Dirk Vergote een mailbericht met titel(s) en formaat van uw foto(’s) die je wenst te bestellen
- bezorg uw fotobestanden via www.Wetransfer.com aan dirk.vergote@skynet.be.
Info groepsaankoop dibond foto’s :
- kostprijs: € 68,00 m2 + € 20,00/m voor ophanging aluminiumprofiel
bijvoorbeeld: horizontale foto formaat 40 x 60 cm met al.profiel aan bovenzijde:
0,24 m2 (0,40 x 0,60) x €68 + 0,45 m x €20 = € 25,32
bijvoorbeeld: horizontale foto formaat 30 x 45 cm met al.profiel aan bovenzijde:
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0,135 m2 (0,30 x 0,45) x €68 + 0,35 m x €20 = € 16,18
opgepast: de werkelijke kostprijs kan lichtjes verschillen naar gelang de werkelijk gebruikte lengte van ophangprofiel
- formaat foto’s: volledig vrij, ook niet-standaardformaten zijn mogelijk
er is wel een afloop van 5 à 10 mm, afhankelijk van de fotogrootte. Indien je weinig ruimte aan de randen
hebt, kan je het canvas van je foto 0,5 mm groter maken en opvullen “met behoud van inhoud”.
- bestandsgrootte: minstens 100 dpi op gewenste afdrukgrootte
- naamgeving foto’s: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg
- afwerking: rechtstreekse quadri print (kleur of zwart/wit) op dibond wit 3 mm
uitzicht: matte uitvoering

Pixelnamiddag PTE - maandag 12/09/2022 – 14u00 – OC Het Applauws Lauwe (lokaal 1)
Ook de lesnamiddagen PTE gaan terug van start. Eric Barbe verwacht jullie terug op iedere 2 de maandag van de
maand. Eerstvolgende gaat dus door op maandag 12 september, van 14u tot 16u30 in lokaal 1 in OC Het
Applauws.
Hopelijk vond je tijdens deze heel warme zomer inspiratie en tijd om de theorie van de voorbije lessenreeks in
praktijk te brengen. Mocht je zelf een klankbeeldreeksje hebben samengesteld, dan maken we daar heel graag
kennis mee. Iedereen is alvast welkom.

Challenge van de maand
Neem je deel aan de zomerchallenge met thema “Genieten”? Houd er rekening mee dat jouw 2 foto’s tegen
uiterlijk 24/09/2022 moeten ingediend worden bij bestuurslid beernaert.bart@gmail.com. Ook niet vergeten dat
enkel beelden die opgenomen werden in periode juli-september 2022, in aanmerking komen.

Steun Digitaal Zien Lauwe via Trooper.
Weet je al dat je Fotoclub Digitaal Zien Lauwe het hele jaar door financieel kan steunen wanneer je online shopt?
En dat zonder dat het jou ook maar één cent extra kost, hé. Gewoon door eerst via www.trooper.be/dzlauwe te
passeren en daar door te klikken naar één van de meer dan 1.000 webshops die Fotoclub Digitaal Zien Lauwe
met veel plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken.
Nu nog even in stapjes uitgelegd:
Stap 1: Ga naar www.trooper.be/dzlauwe.
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen.
Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoeveel jouw aankoop Fotoclub Digitaal Zien Lauwe zal
opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer.
Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop.
Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel, Torfs,… en nog
zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op www.trooper.be/dzlauwe.
Op de komende clubvergadering geven we nog een extra woordje uitleg.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,

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