Programma Fotocollectief @Retina² – 2019
Iedere vierde vrijdag van de maand, behalve enkele uitzonderingen buiten onze wil om, zoals
bijv. in juli (vakantie!) en december (derde vrijdag!) of als ons lokaal bezet is door een andere

activiteit, vergaderen we vanaf 19u. in de kleine vergaderzaal van de Sint-Pieterszaal (boven
te bereiken via zijingang) – Brugsesteenweg 309 – 8520 Kuurne
Elke vergadering begint met de verkiezing van de “Foto van de maand”. Het thema is vrij en
de beoordeling gebeurt door de aanwezige leden. Foto's moeten ingediend worden in volle
resolutie tegen de aangegeven datum. Op het einde van het jaar worden die foto's ter

beoordeling voorgelegd aan een externe jury, kwestie van eens een andere klok te horen
luiden!
Bij elke vergadering kunnen een aantal foto's besproken worden. Leden die dit wensen mogen

elke maand 1 foto ter beoordeling voorleggen. Deze foto dient, samen met het origineel en in
volle resolutie, tegen de 10de van elke maand ingediend te worden.

Alle in te dienen foto's moeten opgestuurd worden aan: pol.retina@gmail.com
Jaarthema 2019: maximum 10 foto's per deelnemer. U mag uw themafoto's indienen
gedurende het ganse jaar, hetzij per afzonderlijke foto, hetzij tezamen. Wacht dus niet tot de
deadline van 15 december.
25 januari 2019: voorstelling van ons jaarprogramma en bekendmaking van jaarthema 2019.
Projectie foto's avondwandeling Kortrijk – december 2018.

Top 10 foto's vrij thema en opgelegd thema en foto's van het jaar 2018
door onze gastjury, met een aansluitend een gezellige babbel en onze
nieuwjaarsreceptie.

22 februari 2019: controle van de autofocus van uw lenzen. Fotobeoordeling. Aan de
hand van voorbeelden gaan we dieper in in het beoordelen van uw en

andermans foto's. Wat zijn de regels en waarom die soms niet worden
gevolgd. Door Pol Tanghe en Bernard Noffels.
15 maart 2019: onze jaarlijkse Natuurfotografie avond i.s.m. Natuurpunt De Vlasbek. Met
enkele gastfotografen in de grote Sint-Pieterszaal.

22 maart 2019: we ontvangen een gastfotograaf. Naam en thema volgen nog na bevestiging
komst.
23 april 2019: Over macrofotografie – door Joost Vinckier. Inleiding in de kunst van de
macrofotografie.

Eind april – begin mei: 2 zaterdagnamiddagen met een workshop rond het thema
“Fotobewerking met Affinity Photo” – door Bernard Noffels. Na het
downloaden van de gratis 30 dagen testversie bekijken we de

structuur van het programma en gaan we dieper in op de basis-

en standaardbewerkingen. Juiste data volgen nog. Inschrijven op
voorhand is vereist.
24 mei 2019: avond rond het thema “Straatfotografie”.
26 mei 2019: foto-uitstap in en rond De Panne. Partners zijn welkom.
25 juni 2019: werken met thema's en reeksen. Voorbereiding tentoonstelling 2020. Tips en
trucs.

In juli: geen vergadering – verlof!
23 augustus 2019: fotowandeling in Kuurne.
20 september 2019: reis- en vakantiefoto's van onze leden.
Oktober 2019: uitstap naar het Fomu (fotomuseum Antwerpen) met een wandeling en de
bijhorende fotoshoot in de stad. Partners zijn welkom.
18 – 19 en 20 oktober 2019: in het kader van “Buren bij Kunstenaars” brengen we bezoeken
aan andere fotografen en kunstenaars.

25 oktober 2019: Gastfotograaf. Naam en thema volgen nog na bevestiging komst.
22 november 2019: “Portfolio “ . Een nieuwe activiteit waarin één van onze leden een

overzicht presenteert van zijn of haar werk. Wilfried Manhaeve bijt
dit jaar de spits af!

20 december 20189: Pecha Cucha (nieuwe activiteit). Een aantal mensen presenteren elk
20 foto's gedurende 20 seconden per foto voorzien van het nodige
commentaar!

We plannen wellicht nog een “doe-activiteit” of “workshop” ergens in het najaar. Thema en
datum moeten nog bepaald worden...! Suggesties altijd welkom.

