Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
11 november 2022
Beste fotovriend,
Het succes van onze fototentoonstelling zindert nog wat na. De grote drukte is voorbij, we glijden langzaam naar
het einde van het jaar, maar we zijn nog niet eindelatijn.

Clubkampioenschap- vrijdag 18/11/2022 – 19u45 – OC Applauws (lokalen 2 & 3)
Onze eerstvolgende bijeenkomst zorgt voor extra adrenaline bij minstens 20 clubleden. Hiermee bedoelen we
de deelnemers aan het clubkampioenschap 2023. In totaal werden 143 foto’s ingestuurd in de hoop een van de
drie plaatsen op het schavotje te bemachtigen en allicht ook gelauwerd te worden als auteur van de beste foto
van het jaar.
Zoals je weet komt het verdict deze keer van beroepsfotograaf/lesgever Carlos Versieren. Hij aanvaardde onze
opdracht om alle foto’s een puntenscore te geven. Op basis daarvan wordt de rangschikking voor het
clubkampioenschap opgemaakt. Carlos Versieren zal vrijdag 18 november, om 19u45 in OC Het Applauws,
Koningin Astridlaan 44 in Lauwe, de uitslag bekend maken. Hij zal iedere foto uit de top 10 bespreken, maar ook
een eigen selectie uit de resterende werken, nl. foto’s waarover hij specifiek iets meer wil vertellen of gebruiken
ter illustratie van fototechnieken en digitale nabewerkingen. Onze clubavond wordt dus niet alleen spannend,
maar ook een leerrijke workshop.
Om die reden zetten we onze clubdeuren zelfs open voor het publiek. Heb je geïnteresseerde familieleden of
vrienden, breng ze maar mee. Toegang is gratis op voorwaarde dat ze vooraf inschrijven bij
dirk.vergote@skynet.be zodat we weten hoeveel stoelen we moeten klaarzetten.

Challenge van de maand
Het volgende onderwerp van de Challenge van de maand is “Herfstbossen of -bomen”. Je hebt tijd tot uiterlijk
zaterdag 26/11/2022 om 2 foto’s via www.Wetransfer.com te bezorgen aan beernaert.bart@gmail.com.
De langste zijde van de foto moet minstens 1920 pixels zijn.
De naamgeving van de foto(‘s) bestaat uit de eerste 2 letters van je familienaam en voornaam_themanaam
fotovolgorde.jpg (allemaal kleine letters).
Bijvoorbeeld: Luk Hostens neemt deel aan het thema "Herfstbossen of -bomen".
Titel foto 1 : holu_herfstbossen 1.jpg
Titel foto 2 : holu_herfstbossen 2.jpg
Mocht je nog vragen hebben hierover, contacteer Bart.

Abonnement Photofacts Academy
Wie zijn/haar abonnement op Photofacts Academy wenst te hernieuwen of als nieuw lid wenst aan te sluiten,
heeft nog tot uiterlijk 15/11/2022 tijd om het bedrag van € 44,00 over te schrijven op rekening
BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe met vermelding van “Abonnement Photofacts Academy”.
Het jaarabonnement geldt voor de periode 01/12/2022 – 30/11/2023.
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Wens je uw abonnement NIET MEER te verlengen, graag een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be.
Voor wie nog niet vertrouwd is met Photofacts Academy: dit is een site waar je een gans jaar lang onbeperkt
online fotografiecursussen (in het Nederlands) kunt volgen. Via onze fotoclub betaal je slechts 44,00 euro.
Individueel zou je 159,00 euro betalen. Meer info op https://photofactsacademy.nl/

Legitimatiekaart Breedbeeld
Omdat onze fotoclub aangesloten is van de Vlaamse federatie Breedbeeld zijn al onze clubleden automatisch en
gratis lid van Breedbeeld. Het is aangeraden om regelmatig eens de website BREEDBEELD helpt
beeldmakers groeien te bezoeken. Je vindt er heel wat nuttige info.
Enkele van onze leden hebben ook een legitimatiekaart van Breedbeeld. Wie voor 2023 zo’n pasje wenst, moet
€10,00 overschrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe en ons een digitale pasfoto
bezorgen (tenzij de pasfoto van je vorige kaart nog mag worden gebruikt). Die kaart is dus volledig facultatief. Ze
biedt geen voorrechten maar is enkel nuttig op evenementen om uw niet-commerciële intenties als
vrijetijdsfotograaf of -cineast te bevestigen.
Zo, dat was het dan weer. Onze volgende nieuwsbrief zal het programma voor 2023 onthullen en je uitnodigen
om het lidgeld te betalen. Digitaal Zien Lauwe viert in 2023 het vijftigjarig bestaan. Je mag je dus aan enkele heel
speciale activiteiten verwachten.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,

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