Programma juli - augustus 2022
do. 07 juli

- Aanleveren alle digitale beelden voor de kringreeks.
- Vraagstelling wie groepeert de reeksen voor het salon?
- We evalueren de uitslag van de werken ingezonden voor de 5e wedstrijd
met ons eigen relaas.
- Vraagstelling, wie heeft werk voor de galerij.
- Sponsoring salon, wie helpt een handje.

do. 14 juli

- Aanleveren en projecteren AV reeksen voor het salon om eventueel een
laatste verbetering aan te brengen. Tonen van werk voor de galerij.
- Definitieve selectie per persoon voor onze reeks van het alfabet. Bespreken welke
letters nog wat aangepast kunnen worden en we nog nodig hebben. Ook wat we
daar eventueel nog voor kunnen fotograferen.

za. 16 juli

- BBQ (zie uitstapkrant).

do. 21 juli

- Nationale feestdag, geen vergadering.

do. 28 juli

- We trekken om te fotograferen naar het Sfinksfestival te Boechout.
Vertrekken doen we om 19 uur stipt aan het PC'ke

De komende drie weken, 04, 11 en 18 aug. vergaderen we in de bovenzaal van de BIB
do. 04 aug.

- Voorstellen aanbieden voor een eventueel volgend programma.
- Definitieve selectie reeks alfabet.

do. 11 aug.

- Kennisgeving van getrokken conclusies naar aanleiding van de grote enquête.

do. 18 aug.

- Tonen en bespreken van foto's opgenomen tijdens het Sfinksfestival en de
uitstap naar het Vrijbroekpark.
- Binnenbrengen alles van de sponsoring.

za. 20 aug.

- We trekken op fotojacht naar Doel en bezoeken tevens de openlucht
fototentoonstelling "Out of office". (zie Uitstapkrant (De))

do. 25 aug.

- Taakverdeling en generale repetitie AV reeksen voor het salon.

wo. 31 aug.

- 09u30 Start opbouw fotosalon, samenkomst aan het PC'ke

do. 01 sep.

-10 uur opbouw fotosalon

-20 uur Generale repetitie AV reeksen

vr. 02 sep.

-10 uur opbouw fotosalon

-19 > 23 uur Officiële opening

za. 03 sep.

- 14 > 22 uur fotosalon

zo. 04 sep.

- 10 > 18 uur fotosalon

ma. 05 sep.

- 18 > 22 uur fotosalon

di. 06 sep.

- 09u30 > einde, opdoeken fotosalon

do. 08 sep.

- Evaluatie fotosalon.

za. 11 sep.

- K.A.V.F. Reis naar Amersfoort (zie Uitstapkrant (De))

-18u30 Buffet (zie Uitstapkrant (De))

Indien U niet aanwezig kan zijn op een of andere vergadering wanneer er werk in te leveren
of iets te bespreken valt, gelieve dit op voorhand te doen zodat onze werking, zeker in het
vooruitzicht van ons salon niet en het gedrang komt. Waarvoor dank.
Buiten onze wil kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

