Programma september - oktober 2019
wo. 28 aug.

- 09u30 Start opbouw fotosalon samenkomst aan het PC’ke.
-14 uur schilderen panelen.

do.29 aug.

- 10 uur Opbouw fotosalon

vr. 30 aug.
za. 31 sep.
zo. 01 sep.
ma.02 sep.
di. 03 sep.

- 10 uur opbouw fotosalon
- 19 uur Officiële opening.
- 14 uur Fotosalon - Prijsuitreiking jeugd fotowedstrijd.
- 10 uur Fotosalon.
- 18 uur Fotosalon.
- 09 u 30 opbreken fotosalon.

do. 05 sep.

-Evaluatie Fotosalon.

zo. 08 sep.

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

wo. 10 sep.

- K.A.V.F. vergadering, gastspreker Roger De Kuyper,(Imago Hamme) toont
zijn mooiste reeksen.

do. 12 sep.

- Algemene jaarvergadering met (her)verkiezing van het bestuur, iedereen is bij
deze dringend uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
- Namen van nieuwe kandidaat bestuursleden worden ingewacht tot vijf september bij
de voorzitter.

vr. 13 sep.

- Prijsuitreiking SFNK Rally om 20 uur in het Cultureel Centrum, Park Brasschaat.

do. 19 sep.

- Eerste visie, eerste kringwedstrijd 2019-’20 onderwerp vrij. Jury Fotoklub 72

do. 26 sep.

- Lesavond: Werken in Photoshop met lagen en maskers.
Lesgever: Fotograaf Marc De Schrijver.

do. 03 okt.

- Binnenbrengen eerste kringwedstrijd vrij onderwerp.
- Een klein woordje uitleg betreffende het maken van reeksen.

do. 08 okt.

- K.A.V.F. ledenvergadering, gastspreker: Paul d’ Aubioul met eigen werk.

do. 10 okt.

- Eerste visie interclubwedstrijd 2020 max. 7 beelden per persoon.
Iedereen wordt gevraagd deel te nemen aan de interclubwedstrijd.

do. 17 okt.

- Fotoforum, leden max. 4 jaar lid brengen ter bespreking foto’s aan.

za. 19 okt.

- We trekken naar fort van Breendonk. Zie uitstapkrant (De).

do. 24 okt.

- Jurering 1e wedstrijd vrij onderwerp. Jury fotoKlub 72.

do. 31 okt.

- Tweede visie interclubwedstrijd max. 5 beelden per persoon.

do. 07 nov.

- Lesavond: Alles wat je moet weten over licht. Lesgever: Fotograaf Dirk de Wit.

- 20 uur generale repetitie.

Buiten onze wil om kan het soms nodig zijn ons programma aan te passen,
hou hiervoor uw mails in de gaten.

