Nr 19-01

Aangesloten bij “ BREEDBEELD “ en “Vlaams Brabantse Fotografie”
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.
Ingerichte fotostudio op locatie.

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

Digitale foto’s doormailen naar foto1700@gmail.com
ten laatste op woensdag voor de vergadering zodat Jean ze in een mapje kan steken om deze te projecteren
tijdens de vergadering.
Elke vergadering mogen er max. 4 foto’s ter bespreking voorgelegd worden.

Vergaderingen van februari, maart en april 2019
Zoals op de vorige vergadering toegelicht gaan we met enkele thema’s werken het eerste zou zijn
“Winterfotografie” het volgende “Architectuur “
7 februari
:
Voor de doorzetters “Druppelfotografie”: binnenbrengen resultaat (2de sessie) en eerste beelden met thema
“Winter fotografie”
Aankondigen mogelijke thema’s “ Winterfotografie “, “Architectuur ” ,,,,,,
Photoshop “tips & tricks” o.l.v. Jean Moriau deel 1 “Dodge en Burn “
21 februari :
Werkvergadering: “druppels en macro” fotografie o.l.v. Michel Lejeune
Wij zullen een aantal opstellingen realiseren in het clublokaal
7 maart
:
Thema “winterfotografie” binnen brengen van foto’s en vrij thema
Photoshop “tips & tricks” deel 2 “Dodge en Burn”
21 maart
:
Binnenbrengen resultaat van werkvergadering “druppels en macro” fotografie o.l.v. Michel Lejeune
Vrij thema beelden
Photoshop tips (Lightroom )
4 april
:
Foto thema vrij
Voorstelling portfolio door Freddy Laheye
(Photoshop “tips & tricks” o.l.v. Michel Lejeune)
18 april
:
Foto’s thema “Architectuur” + beelden vrij thema ,
Bespreking en toonmoment van bewerkte foto
Tip &trics :nog niet bepaald

Zoals eerder al meegedeeld :Wie heeft een beeld ter beschikking om te laten bewerken door de
gemeenschap ,welke thema zou je graag behandeld zien .
we plannen een uitstap naar het “Treinmuseum” in Schaarbeek

Verder geplande vergaderingen voor 2019 :
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

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

