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PROGRAMMA SEIZOEN 2018 – 2019
Clubavonden worden gehouden in de Kinderboerderij of afwijkende locatie
Betreft externe wedstrijd / inlevertermijnen
Di

04 sep 2018

Di 25 sep

2018

Aanvang 19.30 u
bij MBS
(treinstation)
Di 16 okt 2018

Begin van een nieuw seizoen.
- Foto van de maand - bespreking juli/augustus
- Presentatie foto-uitje 24 april Menzing door Angeline
- Presentatie de meest verschrikkelijk, fantastische, hilarische etc. (vakantie)foto:
toelichting door de maker zelf.
- Stand van zaken FB18 - praktische afspraken
- Toelichting jaarprogramma
NB Afdelingswedstrijd Twente - neem foto's mee als je vragen hebt of hulp
wilt bij je keuze (zie 16 okt.!!) - Invulling door wedstrijdcomm
-

NEEM JE CAMERA etc. mee, we gaan lang de FB18.
Start om 19.30u bij MBS, eindpunt op de markt bij …….(locatie volgt)

-

Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk: Edith en Brigitte

-

Foto van de maand - bespreking september en oktober
Presentatie van ons uitje 25 september – langs de FB18
Laat maar zien – fotopresentatie van eigen werk: Genevieve en Gerrit St..

NB Afdelingswedstrijd Twente - Foto’s kant en klaar inleveren??
ivm inleverdatum voor 1 nov.!!! Invulling door wedstrijdcomm
Di 06 nov 2018

Do .. nov 2018
Bespreking
Di 27 nov 2018
Di 18 dec 2018

Di 08 jan

2019

1e deel van de avond >Jaarvergadering
2e deel van de avond > vervolg programma
- Foto van de maand - bespreking november
- Laat maar zien – fotopresentatie van eigen werk: Gunther en Henk Kr.
NB Twente -Bondsfotowedstrijd 2019 - Invulling door wedstrijdcomm.
(zie febr. 2019!!).
- Afdelingswedstrijd Twente - …… bespreking in Almelo
Presentatie door externe spreker - ……….volgt
-

Foto van de maand - bespreking december
Laat maar zien - fotopresentatie van eigen werk: Herman, Maria en Peter K.

NB Invulling door wedstrijdcomm. -- neem foto’s mee?
o Bondsfotowedstrijd 2019 - geen thema; 1e aanlevering Lees het reglement en toelichting BFW / BondsFotoWedstrijd
Reglement en BFW / BondsFotoWedstrijd Toelichting
o Boekenweekthema 2019 NB als we meedoen !!
thema Moeder de vrouw ' klik hier voor meer informatie
o FotoRegionaal 2019 (de serie van 5) zie febr. 19
- ..
- Nieuwjaarsborrel
- Foto van de maand - bespreking januari
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NB Invulling door wedstrijdcomm. -- neem foto’s mee?
o Bondsfotowedstrijd 2019 - geen thema; 1e aanlevering Lees het reglement en toelichting BFW / BondsFotoWedstrijd
Reglement en BFW / BondsFotoWedstrijd Toelichting
o Boekenweekthema 2019 NB als we meedoen !!
thema Moeder de vrouw ' klik hier voor meer informatie
o FotoRegionaal 2019 (de serie van 5) zie febr. 19
Di 29 jan

2019

Datum volgt feb
2019
Sluitingsdatum
Nog niet zeker……
Di 19 feb

2019

Datum volgt feb
2019
Sluitingsdatum
Di 12 mrt 2019
2019
Expositie??
Zo datum volgt mrt
2019 Bespreking
Do datum volgt apr
2019 Bespreking
Di 02 apr 2019
Di 23 apr

2019

di 14 mei 2019
SLOTAVOND

-

Presentatie van familie-, trouw- geboortefoto’s: inleveren door allen
.
FotoRegionaal - meer informatie volgt over het online aanleveren van de serie
van 5 foto's.
Invulling door wedstrijdcomm

-

Avond in de Kappen????

-

Foto van de maand - bespreking februari / maart
.
Boekenweek 2019 - thema Moeder de vrouw ' klik hier voor meer informatie

-

Presentatie van de sneeuw- en ijsfoto’s; inleveren door allen.
.
Bondsfotowedstrijd (BFW )
Insturen foto’s info volgt; klik hier.

Bondsfotowedstrijd (BFW)
Openbare bespreking
FotoRegionaal - bespreking
Datum volgt
Foto van de maand - bespreking april
.
.
.
Foto van de maand - bespreking mei
.

Foto van de maand
Ook dit jaar gaan we met Foto van de maand thematisch aan de slag. Elke maand heeft een ander
thema, elke maand is dus een nieuwe, creatieve uitdaging! Verras jezelf en de clubleden.
De thema’s zijn bepaald door de commissie Fotobespreking.

Maand

Thema/onderwerp

September

- bewegingsonscherpte (* de techniek)
Als middel om dynamiek te krijgen)

Oktober

- Vrije opdracht

November

- Architectuur in alle facetten (van oude boerderij, vakwerkhuis,
kastelen moderne kantoorpanden/stations)

December

- Avond en/of nacht
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Januari 2019
Februari

- Een titel van een lied uit de top 2000 uitbeelden
- Vrije opdracht

Maart

- Kunst & Kitsch

April

- Silhouetten en/of schaduwen

Mei

- Coulisselandschap

Juni

- vrije opdracht

Juli

- Markten

Augustus

- Fiets en/of voertuig
'Spontane wijzigingen voorbehouden!’
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