
Programma Fotocollectief @Retina² – 2018

Elke vergadering is er de verkiezing van de  “Foto van de maand” (met vrij thema) door
onze leden. Met telkens een kort item over het beoordelen van de foto's.

Jaarthema 2018: “Lijnen en vormen”. Maximum 5 foto's per deelnemer. U mag uw foto's
indienen  gedurende  het  ganse  jaar  (wacht  dus  niet  tot  de  deadline),  hetzij  per
afzonderlijke foto, hetzij tezamen.

26 januari 2018:  voorstelling jaarprogramma en bekendmaking “Top 10 foto's vrij thema
       en opgelegd thema en foto's van het jaar 2017” met een aansluitend 
       een gezellige babbel en onze nieuwjaarsreceptie. 

23 februari 2018: Scherptediepte – uitleg en demo door Pol Tanghe. Met mogelijkheid tot
                            praktische oefeningen.

2 maart 2018: Natuurfotografie avond i.s.m. Natuurpunt De Vlasbek en met diverse 
                       gastfotografen, waaronder de internationaal gerenommeerde Ann 
                       Coppens, Mario Labeeuw en Geert Vanhaverbeke. In de Sint-Pieterszaal – 
                       Brugsesteenweg 309 – Kuurne. Toegankelijk voor het grote publiek.

23 maart 2018: Gastfotograaf Franky Roels uit Kortrijk – thema: “Natuurfotografie”.

26 april 2018:  Fotoreportage door Geert Vanhaverbeke over zijn voetreis naar Santiago 
                        de Compostella. De klemtoon ligt op een fotografisch verslag doorspekt 
                        met de anekdotiek van zijn reis. Toegankelijk voor het grote publiek. In    
                       de Hoeveschuur Vandewalle – Boomgaardstraat 168 – Kuurne.

5 mei 2018: deelname aan de “Happy Handmade Beurs”.  Dit is een organisatie van          
                    het Davidsfonds – Kuurne) op de Hoeve Vandewalle. Hobbybeurs.

25 mei 2018: uitleg en demo over schermkalibratie door Joost Vinckier.



2 en 3 juni 2018: Tentoonstelling eindwerk afgestudeerden Fotografie CVO – Kortrijk op 
                            3 verschillende locaties in de stad en waarbij 3 van onze leden hun 
                            werk tonen in VC De Mozaïek – opening op vrijdag 1 juni 2018.

17 juni 2018: uitstap naar de Noord-Franse kust – Zuydcoote en omgeving.

28 juni 2018: voorstelling foto's van onze uitstap Zuydcoote. Korte bespreking met als 
                      thema: “Het beoordelen van foto's” door Pol Tanghe

23 juni 2018 tot en met 1 juli: tentoonstelling “N'oubliez jamais” met als thema WOI in VC
                                               Mozaïek te Kortrijk met deelname van verschillende  van 

      leden ons fotocollectief. Poëzie, fotografie, beeldende 
                                               kunst en geschiedenis ontmoeten elkaar!

1 juli 2018: deelname aan de “Cultuurlong” in de Groene Long. Dit is een organisatie van 
                   de Kuurnse Cultuurraad. Verenigingenbeurs op een originele manier!

In juli: geen vergadering – verlof!

24 augustus 2018: projectie met foto's van onze leden met als thema “Vakantiefoto's”.

22 september 2018: bezoek aan Brussel. Korte stadswandeling met fotoshoot.
     
19-20 en 21 oktober 2018: tentoonstelling in het kader van “Buren bij Kunstenaars”.

23 oktober 2018: Gastfotograaf Franky Roels – thema: “Zwart/wit fotografie”.

23 november 2018: projectie en bespreken van elkaars werk aan de hand van 5 foto's – 
                               Inleiding in Pecha Kucha.

21 december 2018: op stap in de regio. Thema: Nachtfotografie in de kersttijd. Laatste 
                               kans om uw foto's rond het  jaarthema “Lijnen en vormen” in te 
                               dienen (deadline is 15 december).

Bernard Noffels – voorzitter en Wilfried Manhaeve – secretaris
namens het bestuur.


