Voorwoord
Onze Foto Expo in V.C. De Fakkel was een groot sukses dit jaar en we hebben reeds een andere
tentoonstelling in het vooruitzicht, maar hieronder meer.
Onze bijeenkomsten blijven nog altijd even leuk, vooral dan als we een praktijkavond inrichten,
zoals je wel zal gezien hebben in onze blogposts. We hebben ook terug een leuke daguitstap
gemaakt met als thema 'Den Grooten Oorlog', een heel leerrijke uitstap, maar dat relaas moet nog
geschreven worden.
Onze club is ondertussen ook weer mooi gegroeid en er blijven geinteresseerden bij komen.... Ik
denk dat we nu eindelijk de eerste 7 moeilijke jaren achter de rug hebben.

Foto Expo V.C. De Fakkel
Zoals reeds gezegd in het voorwoord, onze Foto Expo in V.C. De Fakkel is een groot sukses
geworden na de luwe editie van vorig jaar.
We hadden terug een mooi aanbod van diverse themas onder de fotos en dat kon door veel
bezoekers gesmaakt worden. Ook onze keuze om iedereen het zelfde type kaders en passepartouts te laten gebruiken kwam heel positief over. Het was duidelijk dat de inhoud (de foto) voor
ons het belangrijkste is.

Foto Expo in WZC Wackerbout
Jawel, onze Foto Expo in V.C. De Fakkel was zodanig een sukses dat ook WZC Wackerbout ons
gevraagd heeft om onze fotos uit te hangen in het kader van 'Kunst in eigen huis'.
Dit hebben we natuurlijk direkt aanvaard en is ook een ware opsteker voor onze leden én de club
dat we zo nog meer (h)erkenning krijgen binnen Bredene.
Deze expo zou de ganse zomerperiode duren, tot begin september, dus hou onze blog, en de
kranten, in de gaten, Fotoclub ObjektiV gaat op zomertournee !

Nieuwtjes
Veel nieuwtjes waren er niet de afgelopen periode, maar hou zeker onze volgende nieuwsbrief in
het oog, want in september is er terug Photokina !

Blog
Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

Praktijkavond
druppelfotografie
Op 6/2/14 deden we een avondje
praktijk, namelijk druppelfotografie.
Dit hebben we al enkele malen
gedaan in het verleden, waarbij we
telkens onze opstellingen, toebehoren
en technieken verbeterd hebben. Om
maar iets te zeggen: een
achtergronddoek ophangsysteem kun je voor meer dan 1 iets gebruiken. Net zoals placemats,
keukengerief en "baxters"... Ben je al nieuwsgierig ?
Read more.

Stemming thema

avond/nachtfotografie
Op donderdag 13 februari, nét geen ongeluksdag, was er de stemming van ons tweede thema :
avond/nacht fotografie. Extra "moeilijkheid" dat we hierbij gevraagd hebben is dat het geen foto's
zijn van tijdens het "gouden uur". En toch waren er enkele leden die het niet konden laten. Los
van het feit dat het prachtige foto's waren moesten we ze al direct "diskwalificeren". De regels zijn

er voor iedereen.
Read more.

Nieuwjaarsdrink
Eind februari nog een nieuwjaarsdrink
houden ? Poeh, waarom niet. Elke
mogelijkheid om iets te vieren is goed
en zo kunnen we elkaar nog eens wat
beter leren kennen los van onze
hobby. Met een uitgebreid
assortiment aan hapjes en het nodige
"spoelwater" (of "spraakwater", zoals
je wil) werd het een gezellige avond
en werd er desondanks alles toch weer …
Read more.

Relaas 13/03/2014
- Het belang van
backups, door
Davy
Op donderdag 13 maart j.l., net geen
'ongeluksdag', bracht Davy ons het
belang bij van een backup (of
meerdere) te maken van tenminste
onze foto's, als er nog plaats over is, ook van onze andere documenten e.d.
Aanleiding hiervoor was een gebeurtenis enkele weken voordien waardoor Davy zich plots de titel
"ervaringsdeskundige" mocht opspelden. Desondanks dat hij er zich uitgebreid mee bezig houdt,
toch heeft dat het lot er niet van weerhouden om toe te slaan.
Read more.

