NIEUWSBRIEF.

KONINKLIJKE FOTOKRING BRAFODIA
September 2017

dd: 03-09-2017

Woordje vooraf:
Voor de laatste keer dit werkjaar is het belangrijkste onderwerp nog een keertje het fotosalon. We
tellen de dagen af en de laatste loodjes worden gelegd.
De cataloog is ondertussen in z’n eindfase en wordt momenteel gedrukt. Deze kleuren editie, die
we dankzij onze sponsors, waaronder enkele nieuwe, hebben kunnen realiseren, heeft opnieuw
een professionele en klasse uitstraling. Met bijzondere dank voor het vele werk van Stef ! (Stef
zoekt nog vrijwilligers om zijn gang te komen schilderen, want dat is opnieuw blijven liggen  ).
De digitale reeksen o.a. met de beelden die jullie hebben aangeleverd, werden door Swa
afgewerkt, de catering is zoals steeds weer helemaal tot in de puntjes voorbereid door Pierre en
aan het zaalplan voor het optimaal hangen van alle werken en aan de openingsspeech wordt
momenteel nog gewerkt. We liggen dus prima op schema !
Verder in de nieuwsbrief vinden jullie nog een meer concrete planning voor het salon, we hopen
uiteraard dat we op de nodige handjes kunnen rekenen gedurende het salon-weekend.
Na het fotosalon stopt de wereld uiteraard niet met draaien. Traditioneel houden we de eerste
bijeenkomst na het salon reeds onze clubwedstrijd (de 3de al dit jaar), deze keer opnieuw met
eigen jurering. Ter herinnering is het bijgewerkte scenario voor een vlot verloop van deze avond
verder in de nieuwsbrief opgenomen.
We kijken reikhalzend uit naar de voorstelling van eigen werk door Sebastian, tijdens forums
hebben we af en toe al zeer interessante beelden gezien en aangezien dit naar meer smaakte
hebben we Sebastian gevraagd om hier een avond mee te vullen.
Tot slot nog aandacht voor de fodiazon uitstap naar Dordrecht. Details hierover volgen zeker in
één van de volgende bijeenkomsten. In tegenstelling tot het normale vertrekuur, wordt er deze
keer een uurtje vroeger vertrokken. Op 24 september iedereen dus om 8u paraat aan de kerk !
Heel even kijken we nog terug naar de zeer geslaagde BBQ in het clublokaal van DIKA. Zelf heb
ik in een korte passage kunnen vaststellen dat de sfeer zeer goed was. De omgeving, misschien
beter nog dan de vorige locatie, nodigt uit tot een gezellig en gemoedelijk samenzijn. De
weersvoorspellingen ten spijt, waren ook de weergoden ons goed gezind. Bijzondere dank aan de
groetenvoorbereiders en de BBQ-koks van dienst.
Tot de volgende bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/Brafodia/Agenda.html
September
Dinsdag

Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Zondag

Dinsdag

5 September Lightroom + Photoshop – Tips &Tricks
Vrijwilliger om mee in te kaderen op 12/9 ’s morgens
Vrijwilliger om panelen weg te brengen op 18/9 om 9u
12 September Sebastian stelt zijn werk voor
15 September Vanaf 9u00 - Opbouw Salon in Polyvalente zaal I en II
Vanaf 20u30 – Receptie en opening Salon
16 September Tentoonstelling open van 11u tot 18u
17 September Tentoonstelling open van 11u tot 18u, Afbreken en opruimen
19 September 3de Clubwedstrijd (eigen jurering)
24 September Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Naar Dordrecht, we vertrekken een uurtje vroeger.
Vertrek aan de kerk om 8:00.
26 September Bestuursvergadering

Oktober
Dinsdag 3 Oktober
Dinsdag 10 Oktober
Dinsdag 17 Oktober
Zondag 22 Oktober
Dinsdag 24 Oktober
Dinsdag 31 Oktober

Forum
Forum beelden Fodiazon
Lightroom + Photoshop - Demo Maskers (Zonesysteem)
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming nog in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Lightroom en Photoshop – Tips &Tricks, beelden meebrengen
Bestuursvergadering

Algemene puntjes :
- Aanvang van de vergaderingen
Omwille van de talrijke aanwezigheid tijdens onze vergaderingen, eindigen we de laatste tijd
redelijk laat. Op vraag van verschillende leden doen we een oproep iets vroeger aanwezig te
zijn, zodat we de vergadering stipt om 20.00 uur kunnen aanvangen.
- Opmerking Forum
Gezien de grote toename van het aantal actieve leden en bijgevolg ook de steeds groter
wordende hoeveelheid aan digitale foto’s op het forum, en om alle deelnemers evenveel aan
bod te kunnen laten komen, verdelen we de beschikbare tijd evenredig over alle deelnemers.
In functie van de benodigde tijd per beeld zullen er dus meer of minder werken van een auteur
behandeld worden, als de tijd ontoereikend is, worden de beelden bewaard voor een volgend
forum (zie ook de nieuwsbrief van april 2016).
- Deelname aan wedstrijden
Brafodia stimuleert haar leden om deel te nemen aan regionale, nationale en internationale
wedstrijden, door de helft van het wedstrijdgeld voor haar rekening te nemen (sinds juni 2012
gelimiteerd tot een budget van 50,- per lid per werkjaar).
Voor de regionale en nationale wedstrijden is het vaak duidelijk aan welke wedstrijden we als
club deelnemen, voor de internationale wedstrijden is dit niet altijd het geval.
De wedstrijden waar we aan deelnemen worden steeds gepubliceerd op de website, enkel bij
deze wedstrijden komt de club tussen in het wedstrijdgeld. Om mogelijke misverstanden
hieromtrent uit de wereld te helpen, zullen we als bestuur eerstdaags een lijst publiceren met
de vaste wedstrijden waar we ieder jaar zeker aan deelnemen. Daarnaast kan iedereen
uiteraard steeds (tijdig) een aanvraag indienen voor andere wedstrijden. Het bestuur zal deze
vraag evalueren en de wedstrijd al dan niet tijdelijk aan de lijst toevoegen. Criteria die
meespelen zijn o.a. de kostprijs en of het een interessante wedstrijd is voor de meerderheid
van de leden.

Jaarlijks Fotosalon September
Alle voorbereidingen zijn getroffen.
Iedereen heeft zijn afgedrukte beelden gekregen, alle auteurs worden met hun ingekaderde
werken verwacht op vrijdagmorgen (15/9), zodat de werken volgens het uitgewerkte zaalplan
kunnen gehangen worden.
We zoeken nog enkele vrijwilligers :
- Op dinsdag 12 september om 10u hebben we nog iemand nodig om mee te komen
inkaderen.
- Op maandag 18 september om 9u hebben worden de panelen weggebracht en ook daar
kunnen we nog een helpende hand voor gebruiken.
Op vrijdag 15 september bouwen we de tentoonstelling op, we rekenen op zoveel mogelijk
helpende handen, zodat we ruim op tijd klaar zijn met de opbouw. Garçons en garçonettes zijn
zoals steeds welkom voor de receptie ’s avonds.
Tijdens de tentoonstelling zelf op 16 en 17 september, mag de vaste bemanning van het mandje,
natuurlijk altijd afgelost worden !
Op zondagavond na 18u breken we dan alles weer netjes af. Indien we met genoeg volk zijn, is
dat klusje meestal voor 20u geklaard.

Clubwedstrijd
Op 19/9 is er de 3de clubwedstrijd, ditmaal opnieuw met interne jurering. Voor een vlotte jurering
hieronder nog eens het scenario zoals we dit nu al enkele keren hebben toegepast en we op basis
van de ervaring al wat hebben bijgesteld.
We hebben begrepen dat een aantal leden de digitale werken toch liever op de avond van de
wedstrijd zelf overhandigt via een USB-stick. Dit zal uiteraard een negatieve impact hebben op de
beschikbare tijd omdat die beelden dan eerst nog opgeladen moeten worden én de scoreformulieren moeten aangevuld worden met de ontbrekende lidnummers (met bovendien kans op
fouten). We willen er dus nogmaals op aandringen, de digitale beelden voor de wedstrijd zo veel
mogelijk van te voren door te sturen. Het kan natuurlijk geen kwaad om de reeds doorgestuurde
beelden ook nog bij te hebben op stick (er kan altijd wat fout gaan op de digitale snelweg).
-

De digitale beelden waarmee leden willen deelnemen aan de clubwedstrijd moeten van te
voren doorgestuurd worden (ten laatste de maandag voordien vóór 20u).
We werken met onderstaand scenario :
o Bij binnenkomst worden de afdrukken die deelnemen aan de clubwedstrijd op een
tafel gelegd zodat iedereen alle werken kan vergelijken
o Voor de jurering worden alle aanwezigen verdeeld over 4 groepen (tafels)
o Omdat de digitale beelden reeds eerder doorgestuurd werden, zal ook van te voren
het invulblad klaargemaakt worden.
o We starten vervolgens met de projectie en de jurering van de digitale werken, per
tafel wordt één wedstrijdblad voor de digitale beelden ingevuld.
o Terwijl de digitale jurering plaatsvindt zal de wedstrijdmeester de afdrukken
verzamelen en zowel voor monochroom als voor kleur de invulbladen klaarmaken
o De wedstrijdmeester verdeelt zowel de monochrome als de kleurenbeelden in 2
stapels (dus 4 stapels in totaal).
o Vervolgens worden de stapels met afdrukken verdeeld over de tafels en vind de
jurering plaats in 4 rondes :

 Ronde 1
 Alle groepen krijgen een eerste invulblad (voor een eerste discipline)
 2 groepen zitten aan een tafel met een monochrome stapel
 2 groepen zitten aan een tafel met een kleuren stapel
 Ronde 2
 De groepen met de monchrome beelden ruilen van plaats (de beelden
blijven op de tafel liggen)
 De groepen met de kleuren beelden ruilen ook van plaats
 De eerste invulbladen worden opgehaald op het einde van de ronde
 Ronde 3
 De groepen die de monochrome werken hebben beoordeeld
verplaatsen zich naar een tafel met de kleurenbeelden en omgekeerd
(de werken blijven opnieuw op de tafels liggen).
 Alle groepen krijgen een tweede invulblad (nu voor de andere
discipline)
 Ronde 4
 De groepen met de monochrome beelden ruilen van plaats
 De groepen met de kleuren beelden ruilen ook van plaats
 De tweede invulbladen worden opgehaald op het einde van de ronde
Tenslotte nog dit : beelden waarvan de maker mee aan tafel zit worden door die jury niet
gequoteerd. Dit voorkomt gênante situaties en mogelijk ook een wat vertekende quotering.
Aangezien er telkens nog 3 andere jury’s zijn, is het geen probleem voor de berekeningen, dat er
voor sommige beelden van 1 jury geen quotering is.
Korting bij Kamera-Express
Leden van Brafodia kunnen bij Kamera Express (Boomstesteenweg 81, 2610
Wilrijk), als ze dit bij hun aankoop melden, tot 10% korting krijgen op bepaalde
artikelen (www.kamera-express.be).
Dit geldt voornamelijk voor accessoires en niet voor zogenaamde ‘hardware’, dus camera’s en
lenzen vallen niet onder die regeling.

www.BRAFODIA.be
Stuur uw foto’s of Blog-bericht met foto’s voor publicatie op onze site naar
etienne.van.haute@pandora.be.
Foto’s gereduceerd tot een maximale zijde van 640 pixels, jpeg-compressie 9,
Salons & Projecties
Zie http://www.brafodia.be/Brafodia/Waarheen.html
en http://www.avf.be/start.html
Voor deelname aan wedstrijden:
Verder kan je terecht bij een bestuurslid.
Info vindt je op http://www.brafodia.be/Brafodia/Wedstrijden.html

Voor resultaten van de wedstrijden:

Info vindt je op http://www.brafodia.be/Brafodia/Blog/Blog.html

