
Voorwoord

De vakantie is alweer voorbij en we vliegen er direkt in.

Er zijn nog enkele kleine aanpassingen geweest aan onze website, we hebben ook weer een

nieuw lid mogen aanvaarden, het ontwerp van de kalender is af, we hebben nog een daguitstap

gedaan, ... Je ziet, we zitten niet stil.

We beginnen het nieuwe schooljaar direkt met wat opleidingen, een avond rond kleuren en

schermcalibratie, een theorie- en praktijk-avond Lightroom, er komen nog cursussen over licht,

flitsers, en nog veel meer. Tussendoor doen we ook enkele avonden fotobewerking en

fotobeoordeling, en elke 2 maanden is er een fotowedstrijd.

Bezige bijtjes, dat zijn wij.

Daguitstap

Het verslag van onze daguitstap naar Charleroi staat nog maar net online, of er meld zich al direkt

een nieuwe daguitstap aan. Ditmaal zijn weop 8 september naar Antwerpen gegaan, de thuisstad

van onze Debra. Als fotoclub stond het Foto Museum natuurlijk ook op de agenda, samen met

'het schoon verdiep', want net die dag was het ook Open Monument Dag.

Het was wel eventjes nipt met het weer, nog tot 's ochtendsvroeg was er regen en toen we terug

huiswaarts keerden kwam de regen terug. Tijdens de uitstap zelf hebben we mooi weer gehad,

van geluk gesproken.

Een uitgebreid verslag vind je terug op onze blog, enkele scrolls naar onderen vind je de link.

Nieuw lid

Een kleine voorstelling van ons nieuw lid.

Roland Versluys neemt, na enkele jaren afwezig te zijn van het fotografietoneel, terug z'n oude

passie op. Hij werkt voornamelijk met Photoshop en heeft vooral interesse in reisfotografie.

http://www.fotomuseum.be/
http://www.openmonumenten.be/


Initiatief nemen

Iets wat we ook graag aanmoedigen bij onze leden is dat ze niet bang zijn om initiatief te nemen.

Voorstellen voor activiteiten of vragen om een avond over een item die ze graag eens behandeld

zien zijn zeker welkom. Of alternatief, als ze zich geroepen voelen om een gastartikel te schrijven

voor de website, ten zeerste welkom.

Mooie voorbeelden hiervan waren oa het voorstel tot een bezoek aan het Foto Museum, wat direkt

uitgegroeid is tot een volle daguitstap in Antwerpen. Ook de vraag van Fred, om eens een avond

te besteden aan het gebruik van een flitser (strobe), staat voor binnenkort op de agenda.

Een goede tip van Davy, een avond rond kleurbeheer en schermcalibratie, heeft ervoor gezorgd dat

de agenda van september veranderde. Hij had natuurlijk wel gelijk, een avond fotobewerking

doen en Lightroom uitleg, terwijl elk van ons andere kleuren ziet op z'n scherm. Dat leid

gegarandeerd tot discussies.

Zo zie je, desondanks dat onze agenda nu reeds items heeft tot ver in 2015, blijven we flexibel en

staan we altijd open tot voorstellen.

Tweemaandelijkse fotowedstrijd

Sinds dit schooljaar beginnen we ook met een tweemaandelijkse fotowedstrijd, onder de leden

van de fotoclub, telkens met één centraal thema. Met deze thema-reeks proberen we zo veel

mogelijk types fotografie de revue te laten passeren om onze leden te stimuleren in hun

creativiteit en out-of-the-box denken.

Elke 2 maanden starten we met een nieuw thema waaraan de foto moet voldoen, samen met het

vaststaande criterium dat de foto genomen moet zijn gedurende deze periode van 2 maanden. Op

het einde van deze 2 maanden mag ieder lid tot 3 afgewerkte fotos indienen en houden we een

stemming om een winnaar te selecteren.

De winnaar wordt dan eerstdaags medegedeeld aan de buitenwereld via een blogpost, samen met

een foto van de winnaar en de winnende foto. Na de stemming wordt het nieuwe thema

voorgesteld voor de volgende 2 maanden, optioneel aangevuld met een DVD of ander filmpje rond

het nieuwe thema.

Blog

Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

Kalender 2014
Goed nieuws, de preselektie van 13 fotos voor onze jaarlijkse foto-kalender is compleet.

Binnenkort krijgen jullie er hier een voorsmaakje van te zien.



De laatste hand word gelegd aan de layout, nu voor het eerst met plaats voor sponsors.

Contacteer ons via een reaktie hieronder voor meer informatie hierover.

Om als eerste een exemplaar te kunnen bestellen, bezoek regelmatig ...

Read online.

Daguitstap met Charleroi

Adventure
Het begon vroeg deze zaterdag, 20 april. De 8 deelnemers

hadden afgesproken om 7u30 in het station van Oostende

om naar Charleroi te reizen en daar voor 10u30 toe te

komen. Met de auto was het ook mogelijk, maar voor

slechts €15 p.p. heb je wel het gemak van de trein. En bij

nader inzien lijken de treinen minder vertragingen te hebben

in het weekend dan tijdens de week, want we kwamen stipt

toe in Charleroi-Sud. Hoera !

Read online.

Foto expo "Planet

eARTh" van Yel

Ratajczak
Van 8 september tot en met 27 oktober

loopt er in de tentoonstellingsruimte

Exposure Value, bij fotografiehuis Yvon

Poncelet, de tentoonstelling "Planet

eARTh", een serie krachtige, eigenzinnige

portretten van niet-Belgische kunstenaars,

gerealiseerd door de opkomende Oostendse fotografe Yel Ratajczak.

De tentoonstelling loopt van 08/09/13 tot 27/10/13 en kan gedurende deze periode bezocht

worden elke vrijdag en zaterdag van 14u ...

Read online.

Daguitstap naar

Antwerpen
Deze zondag, 8 september, starten we

onze daguitstap, na een regenvolle nacht,

http://objektiv.be/2013/07/daguitstap-met-charleroi-adventure/
http://objektiv.be/2013/09/foto-expo-planet-earth-van-yel-ratajczak/
http://objektiv.be/2013/07/kalender-2014/
http://objektiv.be/2013/07/daguitstap-met-charleroi-adventure/
http://objektiv.be/2013/09/foto-expo-planet-earth-van-yel-ratajczak/


aan het Foto Museum in Antwerpen. Los

van de geschiedenis van de fotografie en

de permanente collectie van het FoMu,

lopen er op dit moment ook 3 exposities :

"Jonge Belgische Fotografie", "You Ain't

Seen Nothing Yet" en "Ruud Van Empel".

Read online.

http://objektiv.be/2013/09/daguitstap-naar-antwerpen/
http://objektiv.be/2013/09/daguitstap-naar-antwerpen/

