
Programma Fotocollectief @Retina² – 2021

15 januari 2021:   FvdM: thema stilleven. 
                             Webinar met Walter Caerels. Hij geeft aan onze leden een introductie in het 
                             gloednieuwe Luminar AI, de opvolger van Luminar 4. Dit eenvoudige maar toch
                             veelzijdige fotobewerkingsprogramma slaat resoluut de weg in van de artificiële
                             intelligentie en dat opent nieuwe perspectieven. Een boeiend thema!                  
                            
19 februari 2021:  FvdM: thema  Portret in al zijn aspecten, zowel in studio als op locatie.          
                             Projectie van alle Foto's van de Maand uit 2020 met een top 20 van alle foto's    
                             voorzien van het nodige commentaar door een gastjury Pierre Deblock en Dirk  
                             Carryn die ons ook een aantal van hun foto's zullen tonen. Projectie foto's van
                             onze Kerstwandeling in Kortrijk. Met aansluitend een drink op het nieuwe jaar, 
                             dat hopelijk wat normaler mag verlopen dan het nogal wispelturige 2020!          

van 13 maart t.e.m. 25 april 2021: Track and Trace – Internationaal Fotofestival in Kortrijk. 
                              We bezoeken dit festival meermaals, waar een van onze leden aan deelneemt, 
                            en we koppelen daar een fotoshoot straat- en documentairefotografie aan vast, 
                            met als thema: “Kijken naar het kijken”.

19 maart 2021:  FvdM: vrij thema.
    Onze jaarlijkse Natuurfotografie avond  i.s.m. Natuurpunt De Vlasbek. Met enkele

                           gerenommeerde gastfotografen. Anne Braet, Nic Dooms, Siegfried Desmet, Karel 
                           Van Gindeuren en Peter Jan D'Hondt tonen ons het beste van hun kunnen. In 
                           de Sint-Pieterszaal – Brugsesteenweg 309 – Kuurne. Deuren om1930 – start om 
                           20u.

16 april 2021:  FvdM:  thema Actie. Sportfotografie, spelende kinderen, beweging, enz..... 
                        Thema avond rond belichting door Joost Vinckier. We behandelen aan de hand  
                        van voorbeelden het thema belichting in al zijn aspecten. Welke meetmethode 
                        kiezen? Waarom, wanneer en hoe passen we onze belichting aan? Een korte 
                        inleiding in Affinity Photo (alternatief voor Photoshop) door Bernard Noffels.  

17 april 2021:  Uitstap naar Ronse waar we een Art Deco wandeling maken o.l.v. Pol Tanghe. Met
                        fotoshoot. Partners welkom!    
              



begin mei 2021:  uitstap naar Rijsel met de trein o.l.v. Bernard Noffels. De stad Rijsel in al haar      
                           aspecten. Van historische gebouwen tot natuur, van knusse winkeltjes en fijne
                           terrasjes tot gezellige pleintjes....je vindt er alles! Partners welkom.
                 
21 mei 2021: FvdM: thema Landschapsfotografie.
                      Gastfotografe Kattoo Hillewaere  doet een workshop rond portretfotografie in 
                      studio en nabewerking. Ze toont ons hoe je met beperkte middelen toch aan 
                      studiofotografie kunt doen. Ze toont ons ook een aantal van haar foto's. Kattoo 
                      publiceerde al meermaals in Shoot. Projectie foto's uitstap Ronse 

mei – juni 2021: Natuurwandeling.
                                                
18 juni 2021:  FvdM: thema  thema Fauna en flora. Van vogels over bloemen tot insecten en  
                       dieren, enz.....
                       Gastfotograaf Johan Staelens van Natuurpunt De Vlasbek komt ons een selectie 
                       tonen van zijn reis- en natuurfoto's. Projectie foto's uitstap Rijsel. 
                       
Juli 2021:  FvdM: vrij thema 
                In juli: geen vergadering – verlof!

20 augustus 2021:  FvdM: thema  Straatfotografie. 
                               Projectie van de foto's genomen tijdens het fotofestival Track and Trace te 
                               Kortrijk. Fotobespreking aan de hand van bekende foto's van gerenommeerde 
                               fotografen.

17 september 2021:  FvdM: thema  Reisfotografie.
                                 Projectie: vakantie- en reisfoto's van onze leden.

september 2021:  bezoek aan de tentoonstelling Themakliek, waar enkele van onze leden aan       
                            deelnemen.

september – oktober 2021:  Uitstap Cassel o.l.v. Bernard Noffels met bijhorende fotoshoot. Reken 
                                            op een korte maar pittige wandeling. Partners zijn welkom.
  
15 oktober 2021:  FvdM: thema Architectuur, urbex en stadslandschappen.
                             Pecha Cucha (een nieuwe activiteit). Een aantal mensen presenteren elk 20  
                             foto's gedurende telkens 20 seconden per foto, voorzien van het nodige 
                              commentaar en/of muziek. Projectie foto's uitstap naar Cassel..

oktober 2021:  Herfstwandeling

19 november 2021:  FvdM: vrij thema. 
                                “Portfolio “ .  Een avond waarin één van onze leden een overzicht brengt over 
                                zijn of haar werk. Deze keer laten we Pol Thanghe  aan het woord......             

17 december 2021: FvdM: thema Alfabet. Er wordt 1 letter uit het alfabet gekozen en die kan of 
                                letterlijk of figuurlijk het onderwerp van de foto zijn, bijv. een A kan dus een 



                                letter A zijn in een of andere vorm, maar ook een aap of een auto of elk ander
                                onderwerp dat met een A begint.
                                Gastfotograaf Regi Populier komt zijn werk tonen en becommentariëren.
                               

Tot begin 2021 (deadline is 28/02/201) kunnen jullie foto's indienen onder het thema “Natuur”
(in  de  breedste  zin  van  het  woord).  De  bedoeling  is  om een  selectie  van  de  beste  foto's  te
presenteren  op  de  jaarlijkse  Natuurfotografie-avond  2021 die  we  samen  met  Natuurpunt  De
Vlasbek organiseren.
                           


