PROGRAMMA WERKJAAR 2018
SEPTEMBER 2018
Di
04‐09 19.00 u

BBQ‐avond ten huize Jean‐Pierre Coorevits, Korenbloemlaan 10, Kortrijk
Info en inschrijving: zie mailing.
Insturen digitale beelden voor de wedstrijd van september – Thema: VRIJ

Woe

05‐09 19.30 u

Bestuursvergadering

Di

11‐09 19.00 u

Jurering digitale wedstrijd

Di

18‐09 19.00 u

Foto uitstap met als thema “architectuur” (mogelijks Roeselare of Promenade de Flandre)
Bij minder goed weer: “Vakantiefoto’s” in het clublokaal

Di

25‐09 19.00 u

Tips en Tricks rond compositie en beeldaspecten (Marc)

OKTOBER 2018
Di
02‐10 19.00 u

beelden van de clubuitstappen en clubactiviteiten
(Bray Dunes – Kortrijk – Brugge – Clubreis – Modelfotografie – enz…)
Bij mooi weer: foto uitstap “natuur” (Groene Long Kuurne)

WOE 03‐10 19.30 u

Bestuursvergadering

Di

09‐10 19.00 u

Voorstelling en bespreking werken van een bekend fotograaf
Binnenbrengen foto’s Clubwedstrijd STRAATFOTOGRAFIE
min. 2, max. 4 foto’s per sectie CP en/of MP

Di

16‐10 19.00 u

“Reeksen” – digitaal tonen en bespreken beelden van de leden cfr voorstel van
Freddy in juni (wassende eend) ter voorbereiding van een clubwedstrijd “reeksen”
in februari 2019.

Di

23‐10 19.00 u

Zie dinsdag 02 oktober: ofwel foto’s clubactiviteiten ofwel foto uitstap

Vr

26‐10 20.00 u

Reiscafé Antipode (Zaal Mozaïek): Moskou, St. Petersburg, Tsjernobyl

Di

30‐10 19.00 u

Jurering clubwedstrijd “Straatfotografie” door externe jury.
Binnenbrengen foto’s “Clubfotograaf van het jaar 2018”

Wedstrijden 2018
Maandelijkse wedstrijden – papier (min 2/max 4: MP en/of CP) –

30 X 40 CM

Januari

thema vrij

binnen te brengen: 16 januari

jury: 23 januari

Maart

thema vrij

binnen te brengen: 20 maart

jury: 27 maart

April

thema vrij

binnen te brengen: 17 april

jury: 24 april

Mei

thema vrij

binnen te brengen: 22 mei

jury: 29 mei

Juni

thema vrij

binnen te brengen: 19 juni

jury: 26 juni

Oktober

thema straatfotografie binnen te brengen: 9 oktober

jury: 30 oktober

Gelieve tevens een digitaal bestand door te sturen per ingegeven foto
(langste zijde 1920 pixels) zelfde data aub !!!

Externe jurering – papier (max 5 (totaal 10): MP en/of CP) –
November

thema vrij

binnen te brengen: 30 oktober

30X40 cm
jury: 11 december

Digitale wedstrijden (max 5 beelden (totaal 5): MP/CP)
Februari

thema vrij

door te sturen: ten laatste 20 febr

jury: 27 februari

April

thema vrij

door te sturen: ten laatste 3 april

jury: 10 april

September

thema vrij

door te sturen: ten laatste 4 september

jury: 11 september

De bovenvermelde data zijn bindend! Niet tijdig ingegeven, dan verschuiven
deze naar de maand erop. Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn op de
aangewezen data, mogen ze altijd vroeger ingegeven worden.
Om mee te kunnen dingen naar de titel ‘clubkampioen’, moet er aan 5 wedstrijden worden deelgenomen (het is dus
belangrijk om alles tijdig in te geven).
Mailadres voor de digitale bestanden (1920 pixels langste zijde): sofie.steenhoudt@telenet.be

THEMA’S: VRIJ – RUIMTE – NATUUR – REPORTAGE – MENS

