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Foto voorpagina Flits :
De foto op de voorpagina van deze Flits is van Etienne Van Hees. Geïnteresseerde leden
mogen steeds een of meerdere foto’s doormailen naar focusspoor@gmail.com voor opname
in een volgend nummer.

Agenda :
Donderdag 17 december
Laatste clubdag van dit jaar
Mogelijk een fotoshoot bij dansApen – aanvraag is gedaan
2016
Donderdag 7 januari
Er kan eventueel geprint worden voor het nationaal salon vanaf 14u00, wel even een
seintje aan Ludo die zich hiervoor ter beschikking stelt.
Donderdag 14 januari
Deze dag kan je nog komen printen mits voorafgaand seintje aan Etienne, hij wil
hiervoor langs komen,
Donderdag 21 januari
Nieuwjaarsreceptie en statutaire vergadering. Voor de vergadering volgt nog een mail
met info. Begin om 18u00,
Donderdag 4 februari
Inleveren foto’s voor nationaal salon 2016. Dit zodat zij tijdig kunnen bezorgd worden
aan de organiserende club Fotorail Brussel.
Donderdag 11 februari
Laatste dag inleveren gegevens van de foto’s voor salon. Nog niet gedaan stuur dan
nog naar Rik Van Beneden rikvb2@gmail.com
Donderdag 18 februari
Allerlaatste dag dat je foto’s (compleet in orde) kan meebrengen voor nationaal salon,
Etienne levert ze af op 20/02,
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Fotosalon 2015:
Op 7 en 8 november hadden wij ons salon in het vertrouwde
personeelsrestaurant van Antwerpen Centraal.
Zaterdag hielden wij onze opening met de gekende receptie.
Deze werd ingeleid door de voorzitter in aanwezigheid van zijn
vriendin, ons model Inge. Na een korte speech werd het salon
geopend.
Zondag was naar gewoonte de opkomst iets minder al kunnen
we niet zeggen dat er een moment was dat er geen bezoekers
waren.
Al bij al toch weer een geslaagd salon, waarbij alle personen die
eraan meehielpen bedankt worden.

Tijdens ons salon kwamen bezoekers van allerlei aard over de vloer. Dit jaar kregen
we ook bezoek van twee viervoeters. Al was de ene al wat echter als de andere. Zie
bijgaande foto’s.
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Nieuw lid
Onze club is een nieuw lid rijker. Eigenlijk was hij reeds lid geweest en komt na zijn
pensionering terug, meer tijd nu.
Wij verwelkomen Torfs Johannes (roepnaam Johan).
Johan wij hopen je vaak te zien en verwachten natuurlijk ook foto’s.

Salons:
KONINKLIJKE CLOSE-UP SINT-NIKLAAS vzw
44ste Gala projectie van bekroonde videoproducties en digitale reeksen met
6de Fototentoonstelling en met als gast Willy Laureys (beeldhouwerken )
Stedelijk Museum - SteM, Zwijgershoek 14 - 9100 Sint-Niklaas
Zaterdag 05/12 Projectie: 15u.
Zondag 06/12 Projectie: 10u. en 15u.
Zaterdag 05/12 van 14u. tot 19u.
Zondag 06/12 van 10u. tot 19u.
Dinsdag 08/12 tot en met zaterdag 12/12 van 14u. tot 17u.
Zondag 13/12 van 11u. tot 17u.
Inkom gratis
info: mark.dhanens@telenet.be

Zo het jaar zit er weer bijna op. Iedereen
een prettig eindejaar toegewenst.
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KONINKLIJKE LIEFHEBBERS FOTO & CINEKRING

FOCUS SPOOR
ANTWERPEN
Lokaal :

Centraal Station - Koningin Astridplein 27
2018 Antwerpen
Bijeenkomsten: iedere 1ste, 3de en event. 5de donderdag van de maand.

Telefoon :

03 204 20 25

AANGESLOTEN BIJ :
* Werken voor Sociale Solidariteit NMBS
* Antwerpse Verbroedering van Fotokringen (nr. 055)
* Culturele Raad Stad Antwerpen (nr. 150)
* Centrum voor Beeldexpressie (AW 03020)
* Fotogroep Antwerpen (nr. 040)
ARGENTA : BE22.9796.1207.4247
Ere-Voorzitter :

Grade Albert
0474 78 33 77

Contactadres :

Van Hees Etienne

Privé: Dynastielaan 23 bus 8
8660 De Panne
VOORZITTER

SECRETARIS

VAN HEES ETIENNE

VAN BENEDEN HENRI

0471 82 64 67

0477 39 66 33

PENNINGMEESTER
VAN DE VEN LUDO
03 204 23 91
www.kfsa.be

focusspoor@gmail.com
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