PROGRAMMA 2e HALFJAAR 2018 –versie 1

Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in
Alblasserdam, tenzij anders aangegeven.
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• 08-12-2018
• 19-12-2018

Foto van de Maand, thema ‘Verkeer’, bespreken van het programma en passen van
vest en softshell’s
ZATERDAG: Foto-uitstap naar Wereldhavendagen in Rotterdam.
Voorbereiding voor jubileum in 2019 o.a. passen van vest en softshell’s,
Jubileumfotoboek en tentoonstellingen.
Foto van de Maand, thema ‘eindelijk Vakantie’ en aandacht voor het
wedstrijdthema ‘Tijd’.
Let op: vervroegd door expositie: Foto van de Maand, thema ‘Feesten en Festivals’
en de presentatie van foto’s van het ½ jaarthema 1e halfjaar 2018: ‘Vrij en Blij’.
ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie.
Inlijsten van foto’s voor de tentoonstelling in het Makado.
VRIJDAG 10.00 – 21.00 uur: tentoonstelling in het MAKADO winkelcentrum
ZATERDAG 08.30 – 16.00 uur: tentoonstelling in het MAKADO winkelcentrum
Werkavond met ‘table top’ fotografie in het clubhuis.
ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie.
DINSDAG: Drechtstedenclubs in De Lockhorst in Sliedrecht, spreker nader op te geven.
Foto van de Maand, thema ‘Beweging’. Presentatie van diverse foto-uitstapjes.
VRIJDAG: ‘Bezoek aan Fotoworkshop Maassluis in Ateliergebouw ‘De Wasserij’.
DONDERDAG: (i.v.m. Sinterklaas niet op woensdag) Een avond over fototechniek en
techniek bij het fotograferen.
ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie.
Foto van de Maand, thema ‘Wind’ en de jaarafsluiting met een hapje en drankje.

~~ E X C U R S I E S~~
Berichten voor foto-uitstapjes worden per WhatsApp verzonden, deze groep is in beheer bij Marga en
aanmelden is noodzakelijk om ook op de hoogte gehouden te worden. Meld eveneens interessante foto
evenementen of trips via dit kanaal of via de mail van het secretariaat.
~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~
Wijzigingen in het programma zullen via de Nieuwsflitzz, email of herzien programma bekend gemaakt
worden. Suggesties zijn altijd welkom. Waar mogelijk zal ruimte gezocht worden voor individuele
presentaties door leden en hun favoriete onderwerpen en presentatie van Foto-uitstapjes. Dit seizoen
zullen regelmatig bij de clubavonden nadere inlichtingen over het jubileumjaar 2019 en de daarbij
geplande activiteiten bekendgemaakt worden.
Voor het ‘verplichte’ onderwerp van het 2e halfjaar ‘ZAND’ waarbij het de bedoeling is hiervan een serie van
3 of 5 foto’s te maken, die in samenhang moeten zijn. De presentatie zal ingepland worden in het 1e
halfjaar 2019 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden.
Voor de gezamenlijke fotowedstrijd van de 3 Drechtstedenclubs is het thema: ‘TIJD’. De inleverdatum zal op
een nader te bepalen datum in maart 2019 zijn.
Een nieuwe estafette reeks zal in september opgestart worden, evt. nieuwe aanmeldingen worden verwerkt.
Op 17 oktober houdt Janet Haines (http://www.jayhaines.co.uk) bij Fotoclub Molenwaard een lezing.
De avond van 13 november is in ‘De Lockhorst’, Sportlaan 1, Sliedrecht, aanvang 20.00 u.
De avond van 30 november is in Ateliergebouw ‘De Wasserij’, Zuidvliet 108, Maassluis, open vanaf 19.30 u.
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