Nr 18-04

Aangesloten bij het Centrum voor Beeldexpressie ( C.V.B. ) onder het nummer 6008
Rekening IBAN BE53 7995 0566 6153 (GKCCBEBB) op naam van :
Fotoclub Westrand Dilbeek
p/a F. Descotte
E. Heylensstraat 29
1082 Sint-Agatha-Berchem
info@fotoclubdilbeek.be

VERGADERINGEN :
In principe 1ste en 3de donderdag van de maand ( zie agenda ).
Geen vergaderingen in juli en augustus.
Aanvang 20 uur in Saviocentrum
Hoek Stationsstraat en Dansaertlaan te Dilbeek
-

Permanente vorming en begeleiding voor zowel zwart-wit,
kleur als digitale fotografie.

RAAD VAN BEHEER :
Voorzitter :
Jean Moriau
Potaardestraat 5
1703 Schepdaal
Tel - 02 569 60 01

Secretaris :
Michel Lejeune
Cardijnlaan 20
1700 Dilbeek
Tel - 02 466 94 65

Penningmeester :
Françoise Descotte
E. Heylensstraat 29
1082 Brussel
Tel - 02 465 49 45

Communications :
Christiaan De Prez
Nieuwenbosstraat 19
1700 Dilbeek
Tel - 02 569 00 63

Foto’s steeds doormailen naar foto1700@gmail.com ten laatste op woensdag vóór
de vergadering zodat Jean ze in een folder op de P.C. kan verzamelen om deze te
projecteren tijdens de vergadering.

Elke vergadering mogen er max. 4 foto’s per auteur ter bespreking voorgelegd
worden.

Vergaderingen van november, december 2018 en januari 2019
8 november :
Vervolg “workflow” : gezien de interesse en op vraag gaan we iets dieper in op Bridge
Algemene foto’s o.l.v. Jean Moriau
( dwz 4 kleuren en/of zwart-wit naar keuze op papier of digitaal door te mailen naar
foto1700@gmail.com ten laatste de woensdag vóór de vergadering)
22 november :
Met meer dan enige fierheid stelt Christiaan Deprez ons zijn portfolio voor.
Algemene foto’s o.l.v. Jean Moriau

13 december :
Wij ontvangen als gastspreker Nick Vanderperre die ons zal onderhouden o.a. over flits – en druppelfotografie
( ga al eens een kijkje nemen op https://breedbeeld.org/diensten/matchmaker/lesgevers/vanderperre-nick)

27 december :
Nieuwjaarsdrink
breng zeker je goed humeur mee !
3 januari :
Wij houden een praktijkavond “druppelfotografie”
praktische details worden nog tijdig meegedeeld.
17 januari :
Wij brengen mee en bespreken de resultaten van onze praktijkavond “druppelfotografie”

Vragen naar thema’s en onderwerpen die men tijdens de vergaderingen van het komend trimester wenst
besproken te zien zijn steeds welkom : stuur ons jullie vragen en suggesties liefst per e-mail naar
foto1700@gmail.com

Geplande verdere vergaderingen voor 2019
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

7 en 21
7 en 21
4 en 18
9 en 23
13 en 20
5 en 19
10 en 24
7 en 21
5 en 19

