
Programma Fotocollectief @Retina² – 2017

Elke vergadering is er de verkiezing “Foto van de maand” door onze leden.

Jaarthema: “Kuurne”.

27 januari 2017:  voorstelling jaarprogramma en bekendmaking “Top 10 foto's vrij thema
       en opgelegd thema en foto's van het jaar 2016” met een aansluitend 
       een gezellige babbel en nieuwjaarsreceptie. 

24 februari 2017: Flitsfotografie – studio onder leiding van Pol Tanghe.

17 maart 2017:  Natuurfotografie avond i.s.m. De Vlasbek en met gastfotografen.

24 maart 2017:  “Op zoek naar inspiratie en waardering op het Wereld Wijde Web” door 
      Geert Vanhaverbeke. Een overzicht van fotografiewebsites zoals 500px, 
      Flickr, Pintrest, Youpick, Instagram, maar ook Facebook, enz...

27 april 2017:  Sensorreiniging en verwijderen van vlekken in je foto's door Pol Tanghe.

19 mei 2017: projectie van de artistieke film “Feniks” van Joris Vandenbroucke en  
                      Suzanne Laura en van de foto's van Anzac Day 2017 genomen door Wilfried

            Manhaeve en Pol Tanghe.

21 mei 2017: uitstap en fotoshoot naar “Clairmarais” (een natuurgebied in Noord-
                      Frankrijk in de buurt van Saint-Omer).

23 juni 2017: IPhone en IPad fotografie door Pol Tanghe en projectie van de foto's van 
                      onze uitstap naar Clairmarais (FR).

25 augustus 2017: Basis fotobewerking – een inleiding. Door Bernard Noffels.

16 september 2017: bezoek tentoonstelling “In de fotoclub” in Gullegem waar 2 van   
                                onze leden, Joost Vinckier en Pol Tanghe, aan deelnemen.   
                                
17 september 2017: uitstap en fotoshoot naar Gent – Een gids neemt ons mee naar  
                                minder bekende plaatsen in Gent.

22 september 2017: vervolg op “Inleiding fotobewerking”: demo programma's en enkele  
                                 nieuwe knepen om je foto's te verbeteren door Joost Vinckier.

14 oktober 2017: Wilfried Manhaeve, lid en secretaris van Fotocollectief Retina Kuurne,    



                            werkt mee aan de organisatie en is de huisfotograaf van de herdenking 
                            van de slag om Passendale in 1917 – Silent City meets Living City. Ook 
                            de foto's voor de affiche en de promotie van het evenement werd door 
                            hem gemaakt gemaakt.

         
21-22 oktober 2017: uitstap op diverse plaatsen bij “Buren bij kunstenaars”. Er werden 

                       bezoeken gebracht in Kortrijk, Ingelmunster, Menen, Marke, enz...

27 oktober 2017: projectie foto's van onze uitstap naar Gent. Daarna een korte inleiding 
                  in het thema “Nachtfotografie” – door Pol Tanghe.

21 november 2017: jurering wedstrijd met vrij thema van Fotoclub Groeninghe – Kortrijk  
                               door 4 van onze bestuursleden – Bernard Noffels, Pol Tanghe, 
                               Suzanne Laura en José Verschaetse. Er waren 2 secties: zwart/wit en 

                     kleur. In totaal iets meer dan 300 foto's om te beoordelen.

24 november 2017: lezing en projectie rond het thema “Het beoordelen van je eigen en 
                               andermans foto's”. Technisch, artistieke en inhoudelijke aspecten.

12 december 2017: op bezoek bij Fotoclub Groeninghe Kortrijk met de uitslag en de  
                     motivatie van onze jurering – door Bernard Noffels en Pol Tanghe.

15 december 2017: voorbereiding van ons programma 2018. Uitleg en demonstratie van 
                     fotobewerkingssoftware van MacPhun – Luminar 2018, die nu ook 
                     voor Windows beschikbaar zal zijn - door Pol Tanghe. Oefening in 
                     het beoordelen van foto's.

Bernard Noffels – voorzitter.


