
Voorwoord

De kop is eraf, het eerste kwartaal zit erop en er is al heel wat gebeurd.

Onze website is geupdate, we kunnen nu gemakkelijker naar buiten communiceren en de website

is ook beter te beheren, we hebben er 3 nieuwe leden bij, enz...

 Er is ook een eerste daguitstap ingepland met de vernieuwde fotoclub, dit jaar beginnen we ook

vroeger met onze fotoselectie voor onze jaarlijkse kalender, we zijn bezig met een inventaris, ...

Er ligt nog veel op ons bord en we blijven door doen: moeilijk gaat ook.

Daguitstap

Op 20 april gaan we op daguitstap en hiervoor is onze keuze gevallen op Charleroi. Een stad die

in verval geraakt is en meestal een negatieve connotatie heeft, maar die eigenlijk ook een heel

rijke industriële geschiedenis heeft. Er is er ook wel wat te bezien, zoals Le Bois du Cazier en het

Musée de la Photographie, maar dat gaan we dus niet doen.

Wat doen we dan wel? We gaan op stad met de organisatie Charleroi Adventure, een initiatief

gestart door een echte Carolo(régien) die de miserie van zijn stad inzet op een positieve manier.

In groepjes van zo'n 10 personen leid hij je langs de oude, soms lelijke, verborgen, maar ook de

industriële en verrassende kantjes van Charleroi.

Nieuwe leden

Een kleine voorstelling van onze 3 nieuwe leden.

Debra Bruyninckx : een rasechte Antwerpse "van 't Stad", heeft al wat basiskennis en is

creatief, maar wil al te graag bijleren

Fred Delrue : een grafisch ontwerper, heeft al enkele jaren ervaring, wil graag kennis delen

en nog meer kennis verzamelen

Davy Kyndt : een windmolenspecialist, heeft al enkele jaren ervaring, en wil net als

Fred graag kennis delen en nog meer kennis verzamelen

Ze zijn alle 3 ten zeerste welkom bij ObjektiV en de eerste maanden zagen er alvast veelbelovend

uit.

http://www.leboisducazier.be/
http://www.museephoto.be/
http://www.charleroiadventure.com/


Blog

Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

Fotokritiek en Tips

& tricks
Onze avond fotokritiek, gevolgd door een

sessie tips & tricks, was een sukses.

Per lid waren er 2, soms 3, fotos die we

konden beoordelen en opbouwende kritiek

aan geven. Nadat alle fotos de revue

gepasseerd waren hebben we een foto van ons kandidaat lid Debra gekozen om onze tips &

tricks op toe te passen.

Read online.

Fotografie

beginselen
Op deze theorie avond over enkele

beginselen der fotografie ging onze

voorzitter sterk van start met wat saaie

wiskunde rond de belichtingsdriehoek,

diafragma, stops en nog meer van zulks.

Niet direkt en link die de meesten leggen met fotografie, ...

Read online.

Fotos Fred Delrue

+ vooruitzicht :

Lotto Kites

Oostende
Ook van ons nieuwe beloftevolle lid

Fred Delrue zijn er nu eindelijk fotos te

bewonderen in zijn galerij. Ga gerust

een kijkje nemen via het menu, of via

deze direkte link.

Van de fotos die we kunnen bewonderen van de 27ste editie van het kitefestival in Berck-Sur-Mer

http://objektiv.be/2013/03/relaas-avond-fotokritiek-en-tips-tricks/
http://objektiv.be/2013/03/relaas-7313-fotografie-beginselen/
http://objektiv.be/2013/04/fotos-fred-delrue-vooruitzicht-lotto-kites-oostende/
http://objektiv.be/2013/03/relaas-avond-fotokritiek-en-tips-tricks/
http://objektiv.be/2013/03/relaas-7313-fotografie-beginselen/
http://objektiv.be/galerij/fred-delrue/


(Noord-Frankrijk) , ziet het er beloftevol uit voor het Lotto Kites ...

Read online.

Samenvatting april 2013
Wat is er gebeurt in april 2013 bij ObjektiV ?

Wel, naast onze bijeenkomsten hadden we ook onze daguitstap naar Charleroi, met als gids

Charleroi Adventure. Een verslag van deze uitstap staat (bijna) klaar in de garage.

Ook is er de beslissing genomen om toch terug een jaarlijkse kalender uit te brengen voor het jaar

2014 , én ...

Read online.

http://objektiv.be/2013/04/fotos-fred-delrue-vooruitzicht-lotto-kites-oostende/
http://www.charleroiadventure.com/
http://objektiv.be/2013/05/samenvatting-april-2013/

