Programma november - december 2022
We gaan verder met een nieuwe versie van het alfabet, maar verscherpen de regels,
het moet bij voorkeur nieuw werk zijn. Het formaat bedraagt 1920 pixels horizontaal x
1200 pixels verticaal. We aanvaarden enkel nog vol beeld. dus geen zwarte of ander
gekleurde randen. En bovenal de beelden mogen in geen andere discipline op het
salon vertoond worden.
do. 03 nov. - Definitief binnenbrengen werken Interclub, 3 digitale beelden formaat
1920 x 1200 pixels 300 dpi. En binnenbrengen Benevisie, 2 monochrome
en/of kleurenfoto's formaat passe-partout of opzetkarton 40x50 cm
- Bespreking aanpak praktijkoefening werken met PTE
wo. 09 nov. - K.A.V.F. ledenvergadering, Frederik Vanderstraeten, voorzitter van KFK Lux
Nova zal een overzicht geven van 50 jaar fotowerk
do. 10 nov. - Praktijkavond, we werken met PTE aan AV reeksen, wie brengt materiaal
mee Foto’s en of muziek.
do. 17 nov. - Praktijkavond, we werken met PTE verder aan AV reeksen. Er mag nog
steeds nieuw materiaal meegebracht worden.
do. 24 nov. - 1e visie 2e kringwedstrijd 2022-2023 onderwerp transport.
vr. 25 nov. - Teerfeest: zie uitstapkrant (De)
do. 01 dec. - Jacques Van Speybrouck (Spectrum Deurne) toont en bespreekt zijn
fotowerk. Het onderwerp in zijn foto’s moet primeren daarom heeft hij
een voorliefde voor minimalisme.
- Indienen voorstellen voor één van de volgende programma’s.
do. 08 dec. - Binnenbrengen werken 2e kringwedstrijd onderwerp “Tansport”
Jury J.E.P. Deurne
- Praktijkavond, we werken met PTE verder aan AV reeksen. Er mag nog
steeds nieuw materiaal meegebracht worden.
wo 14 dec.

- K.A.V.F. vergadering Fotoclub Dika toont AV reeksen.

do. 15 dec. - Bespreken de volgende letters van het foto-alfabet G, H, I, J, K, L, M.
- Vrij fotoforum.
za. 18 dec.

- We gaan op stap; zie uitstapkrant.

do. 22 dec. - Bespreking van de gemaakte foto’s tijdens de uitstap op 17/12.
do. 29 dec. - Geen vergadering
do. 05 jan.

- Nieuwjaarswensen en algemene jaar vergadering.
Buiten onze wil kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

