Alg. secretariaat FGH

Brigitte Leferink
fgh.secretariaat@gmail.com

Programma werkgroep

Peter Reuver en Jorien Stel

JAARPROGRAMMA Fotogroep Haaksbergen
SEIZOEN 2021 – 2022
'Spontane wijzigingen voorbehouden!’
Locatie clubavond = de Kappen (Gymzaal), Blankenburgstraat 40, 7481 EB Haaksbergen
Paars = externe wedstrijd, inlevertermijnen of een andere locatie
di

07

sep

2021

Begin van een nieuw seizoen.
- Foto van de maand
Bekendmaking van de Foto van de maand september en de bespreking ervan
- Foto biënnale 2022
Nieuw begin, nieuwe biënnale. Uitleg en toelichting van de plannen van de
biënnale 2022
- PRESENTATIE’S > foto’s mailen naar Brigitte
o (Vakantie)foto
Omdat we vorig seizoen bijna geen clubavonden hebben gehad, willen we
hier ruimte maken om iedereen maximaal 3 van zijn/haar foto’s te laten zien,
die gemaakt zijn vanaf ca. 1 januari 2021. Foto’s mailen naar Brigitte.
o Schaapskooi
Presentatie van zaterdag 03 juli 21: n sessie tussen de schapen
o Door/met transparante materialen
Presentatie van 22 sept. 20: fotograferen door/met transparante materialen
- Project van het jaar
Eenieder wie hieraan meedoet, geeft aan wat hij/zij gaat doen.

wo

15

sep

2021

Fotowedstrijd:
- Foto Individueel 2021
Insturen vanaf 1 augustus t/m 15 september.
Klik hier voor info.
Klik hier voor het reglement (8.5)

Sluitingsdatum

di

28

sep

2021

-

-

-

za

16

okt

2021

Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: naam
: naam
Foto biënnale 2022
Stand van zaken
Afdelingswedstrijd Twente – inleveren uiterlijk 1 november 2021
Neem foto's mee (digitaal of geprint) om te laten zien of als je vragen hebt of
hulp wilt bij je keuze
Project van het jaar
Eenieder wie hieraan meedoet, kan 3-5 foto’s laten zien.
Foto’s graag doorsturen naar Brigitte

Fotowedstrijd:
- Bespreking BFW2021 in Hoogezand. Klik hier voor info
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di

19

okt

2021

-

Foto van de maand - bespreking oktober n.a.v. digitale bespreking
Foto biënnale 2022
Stand van zaken
Project van het jaar
Eenieder wie hieraan meedoet, kan 3-5 foto’s laten zien
Passe partout snijden
Begeleid door Brigitte, Felix en Peter
Afdelingswedstrijd Twente - Foto’s kant en klaar inleveren
(in passe partout) i.v.m. inleverdatum voor 1 nov.!!!

di

09

Nov

2021

-

-

Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarvergadering
Foto van de maand - bespreking november – bekendmaking uitslag!
Foto biënnale 2022
Stand van zaken
Project van het jaar
Eenieder wie hieraan meedoet, kan 3-5 foto’s laten zien
Foto’s graag doorsturen naar Brigitte
Uitleg avondfotografie
Als voorbereiding op 30 november (wie?)

do

??

nov

2021

Fotowedstrijd
- Afdelingswedstrijd Twente
Bespreking in parochiehuis Delden

di

30

nov

2021

-

Fotografie op locatie
Avondfotografie in Enschede of Hengelo

di

21

dec

2021

-

Lezing natuurfotografie door Jan Dolfing

di

11

jan

2022

-

Nieuwjaarsborrel
Foto van de maand
Bekendmaking van de Foto van de maand januari en de bespreking ervan
Avondfotografie
De foto’s die 30 november zijn gemaakt, worden hier getoond.
Iedereen die is mee geweest, mag maximaal 5 foto’s insturen (naar Brigitte)

-

di

01

febr

2022

-

-

-

?

feb

2022

Sluitingsdatum
di

22

feb

2022

Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: naam
: naam
Foto Regionaal 2022 (serie van 5 foto’s)
Laat je keuze zien (digitaal of geprint)! Of stel ‘m die vraag over de
samenstelling van jouw serie. (voor inspiratie zie 2021)
Foto biënnale 2022
Stand van zaken
Project van het jaar
Eenieder wie hieraan meedoet, kan 3-5 foto’s laten zien
Foto’s graag doorsturen naar Brigitte

Fotowedstrijd
- Foto Regionaal 2022
Voor deze datum moet een serie van 5 foto’s aangeleverd worden
-

Studiofotografie
Met Erik de Just
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di

15

mrt

2022

-

-

apr

2022

-

Foto Regionaal 2022 - bespreking in ……….(volgt)
Datum volgt

-

Foto van de maand
Bekendmaking van de Foto van de maand april en de bespreking ervan
Foto biënnale 2022
Stand van zaken
Project van het jaar
Presentatie van 5 leden van hun project

Bespreking
di

05

apr

2022

-

zo

10

apr

Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk door 2 leden
: naam
: naam
Foto van de maand - bespreking maart n.a.v. digitale bespreking
Foto biënnale 2022
Stand van zaken
Project van het jaar
Eenieder wie hieraan meedoet, kan 3-5 foto’s laten zien
Foto’s graag doorsturen naar Brigitte

2022

Fotografie op locatie
Met de Fotogroep op pad om te fotograferen

di

26

apr

2022

-

Fotograferen bij Langezaal
Aanvraag ligt bij Gerard

di

17

mei

2022

-

Foto van de maand
Bespreking van de Foto van de maand n.a.v. digitale bespreking
Foto biënnale 2022
Stand van zaken / opening 21 mei
Project van het jaar
Presentatie van 5 leden van hun project

SLOTAVOND

-

Zat

za
za

21 mei

30
4

mei
jun
jul

2022

2022
2022
2022

-

Opening Fotobiënnale 2022

Fotowedstrijd
Bondsfotowedstrijd
- Insturen foto’s leden binnen FGH
- 1e week juni: Voorselectie door FGH
- Inleveren foto’s t.b.v. BondsFotoWedstrijd 2022.
- Precieze data volgen.

Voorschot op seizoen 2022-2023
di

6

sep

2022

-

Project van het jaar
Presentatie van 5 leden van hun project

di

27

sep

2022

-

Project van het jaar
Presentatie van 5 leden van hun project
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Thema’s Foto van de maand

Seizoen 2021 -2022

September

-Serie van 3

Oktober

-Minimalisme

November

-Beste foto uit het archief

December

-Oud en nieuw in de breedste zin van het woord

Januari 2020-Kikkerperspectief

Februari

-Schaduwen

Maart

-Tegenstellingen

April

-Cijfers en letters

Mei

-Beweging

Juni

-Vrije opdracht

Juli

-Straatfotografie

Augustus

-Macrofotografie
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