PROGRAMMA 2e HALFJAAR 2020 –versie 0

Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in de Damsteen, Cortgene 8 in Alblasserdam,
tenzij anders aangegeven.
•
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•
•

26-08-2020
12-09-2020
30-09-2020
10-10-2020
21-10-2020

• 11-11-2020
• 14-11-2020
• 02-12-2020

• 12-12-2020
• 16-12-2020

Werkavond buitenfotografie (zon onder ca. 20:40), bij regen vervalt deze avond.
ZATERDAG: Foto-uitstap lokaal op een nader te bepalen locatie.
Foto van de Maand: ” Vogel(s)”, bespreken van het programma en activiteiten.
ZATERDAG. Foto-uitstap lokaal op een nader te bepalen locatie.
D Foto van de Maand: “Kou of Warmte”, presentatie over reisfotografie door Cor de
Bruijn, op deze avond wordt digitaal gepresenteerd.
Foto van de Maand: “Plastic”, presentatie van foto’s van een bekende fotograaf.
ZATERDAG. Foto-uitstap lokaal op nader te bepalen locatie.
D Foto van de Maand: “Verkeer en Vervoer” en digitale presentatie van het ½ jaar thema
“Nederland Fietsland” en de digitale presentatie van werk van een
fotograaf/kunstenaar vertaald naar een eigen foto.
ZATERDAG. Foto-uitstap lokaal op een nader te bepalen locatie.
Foto van het Jaar bepalen uit de winnende maand foto’s 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 (info@fcalblasserdam.nl).
~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~
Wijzigingen in het programma zullen via de Nieuwsflitzz, e-mail of herzien programma bekend worden
gemaakt. Suggesties zijn altijd welkom. In bovenstaand programma is aangegeven wanneer de mogelijkheid
van een digitale presentatie is (aangegeven met D - dit geldt niet voor de Foto van de Maand), op de andere
avonden is alleen de mogelijkheid om te presenteren met prints. Waar mogelijk zal ruimte gezocht worden
voor individuele presentaties door leden en presentatie van Foto-uitstapjes.
Gezamenlijke avonden met de ‘Drechtstedenclubs’ zijn nog niet opgenomen, omdat hierover nog geen
afspraken gemaakt konden worden. Deze zullen, zo mogelijk, later bekendgemaakt worden.
Het ‘verplichte’ onderwerp van het 2e halfjaar 2020 is ‘Vreemde bijzondere situaties’. De presentatie zal
ingepland worden in het 1e halfjaar 2021 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden.
ATTENTIE:
Een nieuwe estafette reeks zal dit seizoen gestart worden en er wordt vanuit gegaan, dat eenieder meedoet,
tenzij men zich voor eind juni 2020 heeft afgemeld via h.fischer@planet.nl , waarna de indeling van de
reeksen aan iedereen gemaild zal worden.

