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

20/06/2016 Toelichting jurering Nete en Aa
Met drie gingen we naar de clubavond van Nete en Aa. Zijnde Ludo Van De Ven –
Hendrik Wouters en Henri Van Beneden. Tijdens een onderonsje gaf ieder een
toelichting van een onderdeel. De leden van Nete en Aa waren met zeven. Zij vonden
het reeds geslaagd dat wij opdaagden met commentaar. Blijkbaar had de club die hun
eerste clubwedstrijd had gejureerd enkel punten opgestuurd en hun kat naar de
toelichting.
Na afloop waren ze blij met onze uitleg en werd aangegeven dat we dat in de
toekomst nog willen doen.
Een geslaagde verbroedering dus.

Thema Snelheid
Beste leden,
Eerder werd eens interne wedstrijd uitgeschreven omtrent het thema snelheid. Het is
de bedoeling dat leden één of meerdere foto’s opsturen om samen te bekijken en
bespreken in de club. Deze beelden worden digitaal getoond; Beste formaat is 1920 x
1080 voor onze beamer.
De einddatum werd gesteld op 10 september, doch omwille van een beslissing op de
bestuursvergadering van 3 september wordt deze opgeschoven op 1 oktober. Elkeen
heeft dus nog de tijde om iets op te zenden naar rikvb2@gmail.com . De ontvangen
beelden worden verzameld en opgeslagen.
Tot op heden zijn er vijf personen die iets hebben opgestuurd, dit kan toch wel beter.
Op 6 oktober zullen deze in de club behandeld worden.
Stuur uw foto’s a.u.b.
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Agenda
Donderdag 29 september:
Normaal geen bijeenkomst, maar na afspraak kan men zijn foto’s afprinten, afspraak
met Ludo of Etienne.
Donderdag 6 oktober:
Vergadering in verband met organisatie van komend fotosalon.
Dames worden ook verwacht.
Na de vergadering bespreking van het opgelegde thema: SNELHEID
Digitale bestanden wel eerst naar Henri Van Beneden sturen.
Donderdag 13 oktober: 18u00
Wie digitale foto’s heeft voor de clubreeks moet deze ten laatste 13 oktober
meebrengen of reeds vroeger naar Ludo sturen.
De titels van de papierfoto’s moeten deze donderdag bij Etienne toekomen.
Er is ook gelegenheid om zijn foto’s af te printen.
Donderdag 20 oktober: 18u00
Inkaderen en laatste afwerking.
Donderdag 27 oktober: 18u00:
Materiaal klaarzetten voor opstelling salon op vrijdag 27 oktober.
Vrijdag 28 oktober:
Vanaf 11u00 al het materiaal naar benden brengen;
Na de middag opstellen van projectieruimte en de panelen.
Zaterdag 29 oktober:
13u00: klaarmaken receptie
15u00 opening met toespraak
16u30 open voor iedereen en dit tot 21u00.
Zondag 30 oktober:
Open van 10u00 tot 20u00
Maandag 31 oktober:
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Open van 10u00 tot 18u00
Na 18u00 opbreken en al het materiaal terug naar boven.
Donderdag 3 november:
18u00: uitkaderen van de foto’s.
Ter stimulering van deelname aan het salon is de prijs voor het printen van foto’s voor
het salon op 50 % gebracht:
Foto A3 is dus 3 € i.p.v. 6€
Foto a2 is dus 5€ i.p.v. 10€
De digitale beelden voor de clubreeks worden liefst in het formaat 1920 x 1080 pixels
aangeleverd en als Jpeg. Voor 13 oktober bij Ludo.
Voor wie zelf een digitale reeks wil maken, dit kan met hulp van Ludo, wordt verzocht
deze niet te lang te maken. Een projectietijd van ongeveer 3 à 4 minuten is wenselijk.
Wil rekening houden bij gebruik van de muziek, zodat wij geen problemen met
SABAM kunnen krijgen.

Tentoonstellingen
Kon Focus Spoor Antwerpen:
Van 29 tot en met 31 oktober;
Opening op zaterdag 29 oktober om 16u30
Receptie om 15u00;
Personeelsrestaurant Antwerpen centraal
Het spoor Oostende:
In november datum wordt nog meegedeeld;
In “De Blomme”
Nationaal Spoorwegfotosalon 2016:
Zaal AB te Brussel Zuid
Van 13 tot en met 16 december;
Receptie en prijsuitreiking op zaterdag 17 december om 15u00.
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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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