Programma maart - april 2019
do. 07 mar. - Bespreken low key foto’s opgenomen tijdens de werkavond op 20 dec.
- Bespreken van avondopnames opgenomen op 14 feb.
- Vertonen samengestelde beelden (werkopdracht) graag met een woordje
uitleg.
wo. 13 mar. - ledenvergadering K.A.V.F., Portretfotografie door Eddy Schmit.
do. 14 mar. - Jureren voor Fodiac Aartselaar.
zo. 17 mar. - We trekken naar Tervuren en ontdekken er de Koninklijke wandeling zie
Uitstapkrant (De).
wo. 20 mar. - Uitleg geven bij jurering Fodiac Aartselaar.
do. 21 mar. - Wat en hoe met de reeksen voor ons 70e fotosalon.
- Forum.
do. 21 mar. - Eerste visie 4e kringwedstrijd, onderwerp “rood en of groen”, “wit en of zwart”
Jury: Fodiac Aartselaar.
do. 28 mar. - Toonmoment en les en vragenuurtje “hoe maak ik mijn digireeks beter”.
do. 04 apr.

- Binnenbrengen werken 4e wedstrijd onderwerp “rood en of groen”,
“wit en of zwart”.

wo. 10 apr. - ledenvergadering K.AVF, Paul Vercammen toont eigen werk.
do. 11 apr.

- Inkaderen foto’s voor het Brabo salon.
- Voorstellen, volgend programma.

vr. 12 apr. - Opbouw Brabosalon, samenkomst om 9 uur aan het PC’ke.
za. 12 apr. - Opbouw Brabosalon, samenkomst om 13 uur in Depot Deluxe.
- Opening Brabosalon om 20 uur, samenkomst om 19 uur in Depot Deluxe.
zo. 14 apr. - Paasbrunch zie uitstapkrant (De).
- Brabosalon open van 14 tot 18 uur of later afhankelijk van het aanwezige
volk.
ma. 15 apr. - Ontmantelen Brabosalon samenkomst om 9 uur in Depot Deluxe.
do. 18 apr.

- Evaluatie Brabosalon.

do 25 apr.

- jurering 4e wedstrijd “rood en of groen”, “wit en of zwart” door Fodiac.

do 28 apr.

- Deelname aan de SFNK fotorally. Zie Uitstapkrant (De)

do. 02 mei. - Stand van zaken salon, les en vragenuurtje “wat met mijn digireeks”.
Buiten onze wil om kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

