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PROGRAMMA SEIZOEN 2019 – 2020
Clubavonden worden gehouden in de Kinderboerderij
Betreft externe wedstrijd / inlevertermijnen
di

03

sep

2019

Zat

21

Sept

2019

di

24

sep

2019

Begin van een nieuw seizoen.
- Foto van de maand - bespreking augustus
- Vakantiefoto – bespreking in groepjes o.l.v. Nienke
Afsluiting mentoraat - 10.00 – 17.00 uur
-

-

Za

?? okt
2019
Sluitingsdatum
Ma
14 okt
2019

Twente Online - thema ………….klik hier voor info
Sluitingsdatum inzending = oktober (digitaal)
LET OP DE DAG >> MAANDAG ipv dinsdag
-

-

Do
di

Do
Zo
di

okt 2019
Sluitingsdatum
05 nov
2019

nov 2019
Bespreking
nov 2019
Bespreking
26 nov
2019

17

dec

2019

Foto van de maand - bespreking oktober
Spreker Sylvia Bokkerink: hoe maken we een serie?

NB Afdelingswedstrijd Twente - Foto’s kant en klaar inleveren
(in passe partout) ivm inleverdatum voor 1 nov.!!!
- Foto Individueel - thema klik hier voor informatie
-

Jaarvergadering
Enquête bespreking
Bondsfotowedstrijd 2020 (door wedstrijdcomm.!!!
Laat je 1e keuze zien (digitaal of geprint) en/of stel vragen als je hulp wilt bij
je keuze (zie febr. 2020!!)

-

Afdelingswedstrijd Twente bespreking in Almelo
Foto Individueel - openbare bespreking - klik hier

-

di

Foto van de maand - bespreking september
Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: Han Hilderink
: Angeline Verveld o.v.b.
Afdelingswedstrijd Twente (door wedstrijdcomm.!!!
Neem foto's mee (digitaal of geprint) als je vragen hebt of hulp wilt bij je
keuze (zie okt.!!)
Evaluatie mentoraat: \Wat is jouw ervaring?

-

-

Foto van de maand - bespreking november
Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: Piet van Genderen
: Felix Reijken o.v.b.!!!
RESERVEREN; staza fotobiënnale 2020 …… o.v.b.!!!
Foto van de maand - bespreking december
Neem foto's mee - bespreking olv wedstrijdcomm.!!!
o Bondsfotowedstrijd - geen thema, 1e aanlevering - klik hier voor
meer info
Boekenweekthema : door expositiecommissie!!! Doen we weer mee???
Thema Rebellen en dwarsdenkers' klik hier voor meer informatie

AANVULLING… WIE HEEFT N IDEE???
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di

07

jan

2020

di

28

jan

2020

Datum volgt feb 2020
Sluitingsdatum
di
18 feb
2020

Datum volgt feb 2020
Sluitingsdatum
di
10 mrt
2020

2020
Expositie??
Zo datum volgt mrt 20
Bespreking
Do datum volgt apr20
Bespreking
di
31 mrt
2020

di

di

21

apr

2020

12 mei 2020
SLOTAVOND

-

Nieuwjaarsborrel
Foto van de maand - bespreking januari
Bondsfotowedstrijd - bespreking foto selectie door wedstrijdcomm.!!!
FotoRegionaal - door wedstrijdcomm.!!!
Laat je keuze zien (digitaal of geprint)! Of stel ‘m die vraag over de
samenstelling van jouw serie (zie febr.)
- Spreker….. of leden vullen > zie 18 febr./ 10 mrt! .
- Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: volgt
: volgt
- FotoRegionaal - meer informatie volgt over het online aanleveren van de
serie van 5 foto's.
- Spreker….. of leden vullen > zie 28 jan!!.10 mrt
- Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: volgt
: volgt.
- Bondsfotowedstrijd (BFW )
- Insturen foto’s info volgt; klik hier.
- Foto van de maand - bespreking februari / maart
- Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: volgt > zie 28 jan / 18 febr.!!!
: volgt
Boekenweek 2020 - door expositiecommissie!!!
Thema Rebellen en dwarsdenkers' klik hier voor meer informatie
- Bondsfotowedstrijd (BFW)
- Openbare bespreking
- FotoRegionaal - bespreking
Datum volgt
- Foto van de maand - bespreking april
- Spreker of….leden vullen
- Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: volgt > zie 28 jan / 18 febr.!!!
: volgt

Avond-foto-uitje bij Langezaal; door Gerard Breukers
Bij Langezaal, stort- en overlaadlocatie. Vanwege de licht
omstandigheden aanvang 19.00 uur
-

Foto van de maand - bespreking mei
Presentatie foto’s van avond-foto-uitje Langezaal

Foto van de maand
Elke maand heeft een ander thema, elke maand is dus een nieuwe, creatieve uitdaging! Verras jezelf en de
clubleden. De thema’s zijn bepaald door de commissie Fotobespreking.

Maand
September
Oktober

Thema/onderwerp
- Macro (* de techniek). Laat zien wat je met het blote oog niet ziet.
- Voedselfotografie ,Denk hierbij aan de presentatie van Johan Visschedijk .
https://limelight-today.com/portfolio/911/
November
- Herfst.
December
- Vrije opdracht.
Januari 2019
- Het is niet wat het lijkt. Gebruik je creativiteit en/of fantasie.
Februari
- Spel (geen sport)
Maart
- Zwart/wit (* de techniek) *De foto's pas achteraf met een fotobewerker
omzetten van kleur naar Zwart/Wit. Met maatwerk proberen de dynamiek toe te voegen.
April
- Lente
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Mei
Juni
maken.
Juli
Augustus

- Vrije opdracht
- Lijnenspel (* de techniek). *Probeer met leidende lijnen een foto dynamisch te
- Vrije opdracht.
- Ansichtkaart.
Maak een mooie creatie met foto’s of maak gebruik van een
fotobewerkingsprogramma. Print op plak op A4 papier en neem het resultaat
mee naar de eerste fotoclubavond.

'Spontane wijzigingen voorbehouden!’
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