ObjektiV Stelt ten toon
in Bredene
Nog tot en met 2 februari a.s. kunt u de
tentoonstelling van de werken van de leden van
Fotoclub ObjektiV bekijken in het V.C.

De Fakkel, Ryckewaertshof in de Zwanenstraat
11 te Bredene. Niet minder dan 32 foto’s worden
er getoond.

De tentoonstelling is toegankelijk op vrijdag,
zaterdag, zondag en maandag van 14u30 tot
17u00.

Op zaterdag en zondag zijn steeds verschillende leden aanwezig om een woordje uitleg te geven
over de club, haar werking en de tentoongestelde werken.

Algemene ledenvergadering fotoclub ObjektiV
Op donderdag 22 januari jl. kwamen de leden van de Bredense fotoclub ObjektiV in het clublokaal
samen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Enkele punten die er werden besproken en beslissingen die er werden genomen :
• Dierickx Danny heeft ontslag genomen als bestuurslid. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn
tweejarig voorzitterschap en krijgt een spontaan applaus van de aanwezige leden.
• Dominiek Van De Caveye (voorzitter), Norbert Claeys (secretaris) en Frank Nuwel
(penningmeester) worden door de leden in hun respectieve functies aanvaard en zullen de
vereniging verder leiden.
• Vermits er zich geen nieuwe kandidaatcommissarissen aanmelden, zullen Delrue Fred en Peter
Esschenbrouck deze taak opnieuw willen opnemen.
• Het lidgeld blijft op € 40,00. In deze som zit de bijdrage van € 20,00 voor Het Centrum voor
Beeldvorming (verzekering, tijdschrift, voordelen…)

• Op voorstel van de leden worden er een aantal themaavonden geagendeerd voor het nieuwe
kalenderjaar. Zullen o.m. aan bod komen op de clubvergaderingen : Photoshop, Lightroom, PPI
en DPI, e.a.

Nieuw thema voor
tweemaandelijkse
clubwedstrijd
In de schoot van de Bredense fotoclub
ObjektiV, een vereniging van creatieve
vrijetijdsfotografen, wordt er om de twee
maanden een clubwedstrijd
georganiseerd, waaraan een prijs voor de
laureaat verbonden is. Het clubbestuur
bepaalt het thema en de leden kunnen
maximaal drie foto’s insturen.

Om effectief doorgang te kunnen vinden,
moeten er minimaal vijf leden aan de
clubwedstrijd deelnemen. Enkel foto’s in
die periode van de tweemaandelijkse
clubwedstrijd werden genomen, kunnen
meedingen.

Na de presentatie die Fred ons eind 2014 gaf, is het normaal dat het door hem ontwikkelde
onderwerp nu de nieuwe opdracht wordt voor de clubleden. Tot 26 maart is die dan ook: maak een
foto met bokeh !

DPI en PPI en …. andere misverstanden
Tijdens de clubbijeenkomst van 19 februari jl. presenteerde ons lid Marc een PowerPoint
voorstelling over “DPI en PPI en … andere misverstanden”. Het werd een zeer gesmaakte uitleg
over inch en centimeter, dots en pixels, digitale en afgeprinte foto’s.
Blijkbaar zijn daar nog steeds veel misverstanden over, zowel bij fotografen, bij drukkers als bij
organisatoren van fotowedstrijden. Immers, een fotoclub of fotograaf die vraagt digitale foto’s
binnen te sturen op 300 dpi kent er niets van!
Na de presentatie was er gelegenheid tot vraagstelling en werd er nog een discussie omtrent het
onderwerp gehouden. Voor onze leden heeft dpi (of is het nu eigenlijk ppi) nu geen geheimen
meer !

