
Programma Fotocollectief @Retina² – 2022

We vergaderen iedere derde vrijdag  van de maand om 19u. stipt In ons lokaal “De Stallingen” –
Boomgaardstraat 168 – Kuurne. Behalve bij een eventuele uitzondering buiten onze wil om, door
een wijziging in de aard van de activiteit of omdat ons lokaal bezet is door een andere vereniging.
Eventuele wijzigingen zullen dan tijdig mede gedeeld worden.

Elke vergadering begint normaal met de uitslag van de digitale verkiezing van de  “Foto van de
maand” (FvdM), tenzij we op verplaatsing gaan of een gastfotograaf voor een lezing uitgenodigd
is. Dan gebeurt dit digitaal. 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!

Jaarthema van 2022: Mijn project – 12 foto's per deelnemer. U kiest een eigen thema waarrond u
een gans jaar wil werken. Het thema is volledig vrij en is iets dat u boeit, intrigeert of iets dat u
gewoon graag doet en wil tonen aan anderen. U fotografeert het ganse jaar door en maakt dan een
selectie van uw beste foto's. U denkt ook na over de presentatie van uw foto's. De bedoeling is om
het jaar daarop een tentoonstelling te maken rond jullie reeksen.

Alle in te dienen foto's moeten opgestuurd worden aan:  pol.retina@gmail.com

21 januari 2022:   FvdM  – thema : Titel van een boek, film, lied , enz... = titel van uw foto
                             Projectie van alle Foto's van de Maand uit 2021/2022 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. 
                             Met aansluitend een drink op het nieuwe jaar.                             
                            
18 februari 2022:   FvdM  – thema :  Minimalisme
                              Gastfotograaf Kattoo Hillewaere  doet een presentatie rond portretfotografie in 
                              studio met 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.
                                   
18 maart 2022:  FvdM  – thema : Onze zintuigen

    Onze jaarlijkse Natuurfotografie avond  i.s.m. Natuurpunt De Vlasbek. Dit jaar 
                          hebben een special guest! Regi Populier komt ons een presentatie geven over  
                          wildlife en natuurfotografie, over natuurbehoud, over voortplanting en
                          migraties, over leven en dood, over safari's. Deuren om 19u30 – start om 20u.
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15 april 2022:  FvdM  – thema : Vergane Glorie
                        Fotoclub Groeninghe  – Kortrijk komt op bezoek met enkele leden en hun foto's.
                        Even een andere kijk op fotografie!

24 april 2022:  Uitstap naar Ronse waar we een Art Deco wandeling maken o.l.v. Pol Tanghe. Met
                        fotoshoot. Partners welkom!             
                
20 mei 2022:  FvdM  – thema : Reflectie
                      “Portfolio “ .  Een avond waarin één van onze leden een overzicht brengt over 
                       zijn of haar werk. Deze keer laten we Pol Tanghe aan het woord.                              
                       
04 juni 2022:  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! Reken op een wandeling van 6 
                       à 7 km. Partners welkom.
                                                
17 juni 2022:   FvdM  – thema :  Natuur in de stad
                        Projectie foto's uitstap Ronse.  Als voorbereiding op onze activiteit van oktober: 
                        uitleg en voorbeeld van wat Pecha Cucha is. Joost Vinckier gaat wat dieper in op     
                        het thema “Belichting”.
                       
 Juli 2022:  FvdM  – thema : Kleur – Oranje

               In juli: geen vergadering – verlof en/of Fotoparcours 2022

augustus 2022:  FvdM  – thema : Laag bij de grond

                          Geen vergadering ! We plannen nog een buiten activiteit!

16 september 2022:  FvdM  – thema : Men – women @ work
                                 Projecties: foto's uitstap Rijsel en ook vakantie- en reisfoto's van onze leden. 
                                 Kortfilm over een fotografisch thema.

10 september 2022:  Uitstap in het Frans-Vlaamse stadje Cassel o.l.v. Bernard Noffels met 
                                  bijhorende fotoshoot. Reken op een pittige wandeling van +/- 5 à 6 km.
                                   We gaan met de auto. Partners zijn welkom.

september 2022:  bezoek aan de tentoonstelling Themakliek, een organisatie van Pol Tanghe waar
                             ook enkele van onze leden aan deelnemen.                                
                         
ergens in oktober 2022:  Herfstwandeling in de regio. Natuurfotografie.

21 oktober 2022:  FvdM  – thema : Emotie
                             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.



18 november 2022:  FvdM  – thema : Bewogen
                                 Gastfotograaf is Jeffrey Van Daele  die zijn werk komt belichten. Open voor 
                                 andere fotoclubs en het brede publiek.  In de grote Sint-Pieterszaal – 
                                 Brugsesteenweg 311 – Kuurne.     

16 december 2022:  FvdM  – thema : Alfabet – Het begint met de letter E. 
                                      Een verrassingsactiviteit....!                  
                               

Tot begin 2023 (deadline is 15/02/2023) kunnen jullie foto's indienen onder het thema “Natuur”
(in de breedste zin van het woord). De bedoeling is om een selectie van onze beste natuurfoto's te
presenteren  op  de  jaarlijkse  Natuurfotografie-avond  2023 die  we  samen  met  Natuurpunt  De
Vlasbek organiseren.
                           


