Secretariaat

B. Leferink
Voordtweg 14
7482 NH Haaksbergen
06-13648822
fgh.secretariaat@gmail.com

Versie 25 oktober 2017

PROGRAMMA SEIZOEN 2017 – 2018
'Spontane wijzigingen voorbehouden!’
Clubavonden worden gehouden in de Kinderboerderij
Betreft externe wedstrijd / inlevertermijnen
4 sept start
20 okt Sluitingsdatum
di
5 sep
016

di

26

sep

2017

-

Foto Individueel - themaNatuur, Sport, Vakantie, Feest en Open.klik hier voor
infoSluitingsdatum = 20 oktober (digitaal)

Begin van een nieuw seizoen.
Foto van de maand - bespreking augustus
Presentatie meest verschrikkelijk, hilarische (vakantie)foto
Presenteer je werk: Han Hilderink (Tjernobil)
Foto van de maand - bespreking september
Red oe d'r met
Laat maar zien -fotopresentatie van eigen werk: Angeline (op volgorde ABC).
Afdelingswedstrijd Twente - neem foto's mee als je vragen hebt of hulp wilt bij je
keuze (zie 17 okt.!!)

1 okt
start
15 nov Sluitingsdatum
di
17 okt
2017

-

di

- ALV/ Jaarvergadering
Na de jaarvergadering:
Foto vd maand: evaluatie én herverdeling bespreekcommissie:

07

nov

2017

Foto Online - thema nog niet bekend; kijk hier

Foto van de maand - bespreking oktober
Presentatie Dierendagfoto
NB Afdelingswedstrijd Twente - Foto’s kant en klaar inleveren
(in passe partout) ivm inleverdatum voor 1 nov.!!!

door Henk J. en Edith

-

Do

-

di

16 nov 2017
Bespreking
28 nov
2017

di

19

dec

2017

di

09

jan

2018

-

di

30

jan

2018

-

-

-

Datum volgtfeb 2018
Sluitingsdatum

-

Bondsfotowedstrijd 2018 - neem foto's mee als je vragen hebt
of hulp wilt bij je keuze (zie febr. 2018!!) + Toelichting
voorwaarden etc. door wedstrijdcomm.!!!
Laat maar zien; Ben Lensink(op volgorde ABC)
ovb Foto van de maand - bespreking november door ????
Afdelingswedstrijd Twente - bespreking O.B.S. De Tandem,
Haverzathe 97 in Almelo (wijk Schelfhorst), aanvang 20.00 uur
LEZING Filmen met fototoestel (of 19 dec.)
Alternatief; DOE-avond tabletop (wie heeft materialen???
Laat maar zien; Bert Koebrugge (opvolgorde ABC)
Bondsfotowedstrijd foto's mee/bespreking olv wedstrijdcomm.
LEZING Filmen met fototoestel (of 28 nov.)
Alternatief; DOE-avond tabletop (wie heeft materialen???
Laat maar zien; Brigitte Leferink (opvolgorde ABC)
Bondsfotowedstrijd foto's mee/bespreking olv wedstrijdcomm
Foto van de maand - bespreking december
Boekenweekthema - Doen we weer mee: afhankelijk van
FB2018 en (ruimte in nwe bieb klik hier voor meer informatie
Nieuwjaarsborrel
Foto van de maand - bespreking januari
Bondsfotowedstrijd - bespreking foto selectie olv wedstrijdcom.
FotoRegionaal - heb je vragen over de samenstelling van jouw
serie: stel 'm hier (zie febr. 2018).
Presentatie FotoRegionaal 1e deel (5 serie; iedereen neemt
zijn in te zenden serie mee.
Stel je voor; de 2 of 3 nwe leden
Presentatie FotoRegionaal 2e deel (5 serie; iedereen neemt zijn
in te zenden serie mee.
Stel je voor; de 2 nwe leden
FotoRegionaal- meer informatie volgt over het online aanleveren
van de serie van 5 foto's.
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di

20

feb

2018

Datum volgt febr.18
Sluitingsdatum
di
13 mrt
2018

2018
Expositie??
Zo datum volgt mrt 18
Bespreking
Do datum volgt apr18
Bespreking
di
03 apr
2018

di

24

di

15 mei 2018
SLOTAVOND

26

apr

mei

2018

2018

-

Foto van de maand - bespreking februari
DOE-avond- portretten; Vragen wie heeft schermen/licht, model+
visagist?
GEPRINTE foto’s Bondsfotowedstrijd meenemen olv wedstrijdc
Vragen wie n idee heeft voor ER OP UIT op 24 april!
Bondsfotowedstrijd (BFW )
Insturen foto’s info volgt; klik hier.
Foto van de maand - bespreking maart
Gastspreker (dan geen fvdm) 13 mrt of 3 april
Alternatief 13 mrt of 3 april; Laat maar zien; Edith, Eveline
Boekenweek 2018 - thema 'Verboden vruchten'klik hier
Bondsfotowedstrijd (BFW)
Openbare bespreking
FotoRegionaal - bespreking
Datum volgt
Foto van de maand - bespreking maart/ april
Aankondiging evaluatie jaarprogramma op 15 mei (bestuur)
Gastspreker (dan geen fvdm) 13 mrt of 3 april
Alternatief 13 mrt of 3 april; Laat maar zien; Edith, Eveline
Er op uit; wie heeft ‘n voorstel?????

- Foto van de maand - bespreking mei
- Evaluatie van jaarprogramma seizoen 17-18.
- Presentatie van 24 april ER OP UIT
- Staza Fotobienale
OPENING 26 mei FOTOBIENALE

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 waarbij waar mogelijk rekening is gehouden met suggesties van de leden.

Maand

Thema/onderwerp

november
- regen
december
- zwart-wit(* de techniek!)
januari 2018 -vrij
februari
- evenwicht
maart
- HDR(* de techniek!)
april
- vrij
mei
- solitaire boom
juni
- lange sluitertijd(* de techniek!)
juli
- vrij
augustus
- sport en ontspanning
september
-bewegingsonscherpte(* de techniek!)
(als middel om dynamiek in opname te krijgen)

Verklaring van de gebruikte symbolen:

-

Let op, neem je camera etc. mee

-

(Externe) gastspreker

-

Laat maar zien; fotopresentatie
door (een van) onze leden

-

Let op, foto’s aanleveren!

-

Georganiseerd door de Fotobond

-

Georganiseerd door afd.Twente

'Spontane wijzigingen voorbehouden!’

Pagina2 van 2

