Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
4 oktober 2022
Beste fotovriend,
We worden overspoeld door uitnodigingen voor allerhanden fotoactiviteiten. Digitaal Zien Lauwe heeft er ook
enkele heel belangrijke klaar.

Pixelnamiddag PTE - maandag 10/10/2022 – 14u00 – OC Het Applauws Lauwe (lokaal 1)
Wie de techniek wil leren of verfijnen om klankbeeldreeksen samen te stellen, is welkom op een nieuwe
Pixelnamiddag PTE op maandag 10 oktober. Eric Barbe en Raphaël Lagae zijn de oude diareportage over de
Korte Wagenweg aan het digitaliseren en herwerken. Hun bevindingen leveren nieuwe tips op die ze graag met
jullie delen.
Heb je zelf vragen of demo’s, dan zijn die zeker ook welkom. We verwachten je om 14u00 in zaal 1 in Het
Applauws.

Fotobabbel 4 - vrijdag 14/10/2022 – 19u45 – OC Het Applauws (lokalen 2 & 3)
Onze laatste fotobabbel voor dit jaar staat te gebeuren op vrijdag 14 oktober, om 19u45, in OC Het Applauws,
Koningin Astridlaan 44 in Lauwe. Uw 3 beelden moeten tegen uiterlijk maandagavond 10/10/2022 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:
Eddy Maerten neemt deel met foto “Chantal”
Naamgeving: maed_chantal.jpg
- uw foto’s mogen nog niet eerder hebben deelgenomen aan een clubwedstrijd en mogen ook niet sterk gelijkaardig
zijn aan vorige.
- Voor de clubwedstrijd op het einde van het jaar zullen enkel en alleen werken uit de fotobabbels mogen worden
ingediend. Neem deel, ook als je niet kunt aanwezig zijn.
Mocht je tegen uiterlijk woensdagavond 12/10/2022 nog geen bericht hebben ontvangen dat je foto’s
gedownload zijn, neem dan onmiddellijk en rechtstreeks contact op met hein.barbe@telenet.be.
Op de fotobabbel worden alle werken besproken. We proberen dat heel opbouwend en respectvol te doen.
Durf ook uw mening te geven want ook uw visie kan heel waardevol zijn.

Inzending voor clubkampioenschap
De formule van het clubkampioenschap hebben we dit jaar grondig gewijzigd. De competitie bestaat slechts uit
één wedstrijd. Hiervoor mag je 8 foto’s kiezen uit jouw deelnames aan de Fotobabbels 2022.
Het werd al meermaals gezegd: enkel en alleen foto’s die werden ingediend voor de Fotobabbels komen in
aanmerking. Verbeteringen of bewerkingen (bv. omzetting van kleur naar zwart-wit) aan die werken zijn wel
toegestaan; volledig nieuwe foto’s niet.
Voor de Fotobabbels kon je 4 x 3 foto’s = 12 foto’s insturen. Hieruit mag je er dus 8 kiezen voor het clubkampioenschap. Deze 8 foto’s moeten tegen uiterlijk maandagavond 17/10/2022 via Wetransfer.com worden
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bezorgd aan hein.barbe@telenet.be.
Ook al heb je misschien geen wijzigingen aan je werken aangebracht, je moet ze toch opnieuw insturen.
Nieuw aan de clubcompetitie is ook dat de beoordeling wordt toevertrouwd aan een beroepsfotograaf i.p.v. aan
een club of jurypanel van fotoliefhebbers uit bevriende fotoclubs. Die taak vertrouwen we toe aan fotograaf
Carlos Versieren die al enkele keren bij ons te gast was en die ook veelvuldig op de affiche staat voor lezingen
en workshops in clubs in de regio. Hij zal onze werken beoordelen en bespreken op een open clubvergadering
op vrijdag 18/11/2022 in OC Het Applauws. Het wordt dus niet zomaar een clubavond, maar ook een leerrijke
workshop. We hebben Carlos Versieren gevraagd om niet alleen ons werk te beoordelen maar ook te gebruiken
ter illustratie van fototechniek en nabewerking. Hij vond dat zelf een originele en leuke uitdaging. Noteer de
datum alvast in je agenda, maar… vergeet vooral niet jouw 8 foto’s in te sturen tegen uiterlijk 17/10/2022.

Challenge van de maand
De uitslag van de zomerchallenge “Genieten” met Hilde Roelstraete als winnaar vind je op onze Facebook
ledenpagina https://www.facebook.com/groups/fotoclubdigitaalzien. Weet dat wat commentaar op de foto’s altijd
welkom is, ook al heb je zelf niet deelgenomen.
Bart heeft inmiddels ook al het thema van de nieuwe Challenge aangekondigd. Uw 2 foto’s voor “texturen of
patronen” worden tegen uiterlijk 22/10/2022 verwacht via Wetransfer.com aan beernaert.bart@gmail.com.

Pixelkaffee - donderdag 27/10/2022 – 19u30 – OC Applauws (lokalen 2 & 3)
Bart Beernaert en Dirk Vergote zullen uit de inzendingen voor de fotobabbel weer enkele werken selecteren
voor nabewerking. Die keuze maken ze bekend op de fotobabbel. Stapsgewijze uitleg en demonstratie krijg je
op het Pixelkaffee, dat doorgaat op donderdag 27 oktober, om 19u30 in OC Het Applauws.
Achteraf worden zowel de originele als de nabewerkte beelden op de Facebookpagina ‘Fotoclub Digitaal Zien
Lauwe leden’ geplaatst.

Opbouw fototentoonstelling - zaterdag 29 en zondag 30/10/2022 – 9u00 – Barthel Rekkem
Je ontving al heel wat info van onze voorzitter over onze publieke fototentoonstelling en voordracht “De Blauwe
Planeet” in zaal Barthel, Moeskroenstraat 525 in Rekkem.
De dibond foto’s worden momenteel geprint en krijgen we heel binnenkort in ons bezit. Voor de ophanging van
de foto’s hebben we zelf aluminium profielen aangekocht. Die worden door enkele bestuursleden verzaagd en
opgekleefd. Dit zal de kostprijs dus nog aanzienlijk verlagen.
Hoe dan ook. We rekenen op heel veel helpende handen om de tentoonstelling op te bouwen en de zaal te
schikken. Dit gebeurt in het weekend van 29 en 30/10/2022: zaterdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u;
zondag van 9u. tot 12u. (niet in de namiddag). De coördinatie gebeurt door Frederik.
Affiches zullen ook eerstdaags beschikbaar zijn. Flyers kan u downloaden vanaf onze clubwebsite. Delen via
Facebook en andere kanalen wordt ten zeerste gewaardeerd.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,

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