PROGRAMMA FG LOOK IN 2020
Datum
25 november
18 november
11 november
07 november
28 oktober
24 oktober

Activiteit

07 oktober

Forum surrealisme-realisme
Flitsen 2de gordijn
Geen clubbijeenkomst (feestdag)
of zondag 8/11: Wandeling aan Fort van Brasschaat
Filmavond
Bezoek aan de tentoonstelling van fotograaf Anton Corbijn in het cultureel centrum
Scharpoort te Knokke Heist
praktijk reportage flitser op het toestel (we vragen goedkeuring aan de conciërge
om gans het kasteel te mogen gebruiken)
Forum : resultaat van jou foto’s tijdens de lock down

16 september
09 september
02 september

Wandeling Kalmthoutse heide vanaf de Vroente
Wandelen door de straten van Putte
Praktijk macro buiten

26 augustus

Video vergadering

22 juli

Uitleg macro presentatie (video vergaderen)

14 oktober

Door de Corona is het Programma kan diverse avonden niet doorgaan.
27 mei
20 mei

13 mei
06 mei

29 april
22 april

15 april

10 april
08 april
01 april
25 maart
18 maart

Samenstellen programma.
Forum. Nancy, Philip, Lucas VDB, Ronald, Martine en Harry presenteren hun
opnames welke gemaakt zijn in het kader van hun opleiding.
We zijn erg nieuwsgierig!!!
Doe avond macro
Keuze definitieve flyer.
Breng igvt reserve opnames van eerdere keren mee om zo nodig de avond
verder in te vullen.
Macro door Lucas B en Oscar B.
Forum water en vuur. Mogen aparte opnames of in combinatie zijn.
Mag ook de uitbeelding van … zijn.
Geef je fantasie maar eens de vrijheid.
Laatste inleverdatum ontwerp flyer (via mail of we transfer) bij Lucas VD B
of Bertus v G.
Forum FG Look activiteiten, max 5 opnames pp. (Evt reserve foto’s
meebrengen).
Doe avond. Reportage flitser. Gelijk aan 8 april qua onderwerp.
Doe avond. Reportage flitser.
Forum kaartjes opdrachten. 3 opnames max pp.

Geen clubavond ivm corona.
Uitleg photoshop en nik collection met HDR als onderwerp.
Geen clubavond ivm corona.

11 maart
04 maart
26 februari
22 februari
19 februari
12 februari
05 februari

29 januari
22 januari
15 januari
08 januari
01 januari

Uitleg photoshop en nik collection met HDR als onderwerp.
Doe avond. HDR.
Camera, statief, evt zelfontspanner meebrengen.
Programma bespreken
Forum 3 opnames pp. (opnames aangeleverd door Luc vd L, Marja D, Oscar
B, Nancy A).
Bezoek Verbeke Foundation. Westakker z/n (voor GPS nr. 1) 9190 Kemzeke
info@verbekefoundation.com +32(0)3/789.22.07
Algemene ledenvergadering. Graag allen aanwezig, het is belangrijk voor
eenieder!!
Verplaatst naar 19 februari
Omzetting van kleur naar ZW in fotobewerking programma. Korte instructie.
Praktijk ZW.
Zwart/wit fotografie, lezing door Peter Macron.
Studio fotografie, film door Marc Michielsen.
Uitleg studioreglement. Uitleg werking apparatuur.
Nieuwjaarsreceptie in het clublokaal.
Nieuwjaarsdag, geen clubavond

