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Woordje vooraf:
Oef, er ligt weer een uiterst geslaagde editie van het Brafodia fotosalon achter ons. Dankzij de
vele positieve reacties weten we weer waarom we hier telkens zoveel energie in stoppen. De
opnieuw kwalitatief hoogstaande afdrukken, de nieuwe panelen, de perfecte uitlichting, de
geweldige catering, de digitale presentaties met promotie voor onze sponsors, de prachtige
kleurencataloog, … hebben hier allemaal toe bijgedragen, maar het is dankzij de hulp van alle
leden die hieraan hebben meegewerkt dat dit alles pas echt tot z’n recht komt, dus nogmaals dank
aan iedereen !
Na het salon zijn de meesten onder ons er ook meteen terug ingevlogen voor de 3 de clubwedstrijd
van dit jaar. Het uitgewerkte scenario, dat we nu reeds enkele keren hebben toegepast wanneer
we niet met een externe jury werken, heeft haar dienst toch weer bewezen. De jurering is opnieuw
vlot en snel verlopen.
Sebastian heeft ons verbaasd met een presentatie van zijn werken. Met name het feit dat hij naar
eigen zeggen nog maar een 2-tal jaar heel actief met fotografie bezig is, doet vermoeden dat we
hier in de toekomst nog zeer veel van mogen verwachten. Bedankt Sebastian !
In de komende maand hebben we een opfrissing van onze kennis omtrent het zone systeem en
het gebruik van zogenaamde ‘luminantiemaskers’ gepland. Op onze eerste bijeenkomst beginnen
we met enkele filmpjes hierover, maar in de helft van de maand laat Tejo ook nog eens in zíjn
‘keuken’ kijken. We kijken er nu al naar uit !
Voor november is zeker de laatste clubwedstrijd van dit jaar vermeldenswaardig. Hiermee is dan
ook al weer de eindspurt naar het einde van dit jaar ingezet. Hopelijk kunnen we opnieuw rekenen
op een grote deelname.
Nog graag even aandacht voor Digiview en Digirama welke doorgaan in het weekend van 18-19
november. Voor Digiview kan iedereen nog deelnemen, maar dan moeten de (digitale) werken wel
bij Swa binnen zijn vóór 10 oktober.
Tot slot is er ook nog de interessante uitstap van SFNK naar Rotterdam op 25/11. Inschrijven vóór
1 november !

Tot de volgende bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/Brafodia/Agenda.html
Oktober
Dinsdag 3 Oktober
Dinsdag 10 Oktober
Dinsdag 17 Oktober
Zondag 22 Oktober
Dinsdag 24 Oktober
Dinsdag 31 Oktober

Demo/Filmpjes Luminantiemaskers (Zonesysteem)
Forum beelden Fodiazon
Presentatie Tejo – Werkwijze + gebruik tablet
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming nog in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Bespreking beelden jaarlijkse clubwedstrijd DaFoFi
Bestuursvergadering

November
Dinsdag 7 November
Dinsdag 14 November
Zondag 19 November
Dinsdag 21 November
Dinsdag 28 November

Forum beelden Fodiazon
4de Clubwedstrijd (Jurering Licht en Schaduw)
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming nog in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Photoshop en Lightroom – Tips&Tricks en Forum
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
Nogmaals bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit geslaagde fotosalon. We hebben
opnieuw heel wat positieve reacties gekregen op het salon, de kwaliteit van de beelden, de
organisatie en zeker ook op onze kleurencataloog ! Ondanks de wat hogere kosten voor de
cataloog, mag het salon, dankzij de opbrengst aan de toog, het mandje en de bijdragen van onze
sponsors ook budgettair een succes genoemd worden.
We laten dit nu even rusten, maar begin volgend jaar gaan we er weer volop tegenaan voor het
volgende salon.
In de tussentijd hebben we de organisatie van het Brabo 2018 toegeschoven gekregen. Dit zal
hoogstwaarschijnlijk doorgaan in het laatste weekend van mei. Opnieuw heel wat werk, maar een
opsteker voor Brafodia. We hopen op een massale deelname door de leden van Brafodia en we
rekenen zeker weer op iedereen om de organisatie tot een goed einde te brengen.

Digiview en Digirama
Zaterdag 18 en zondag 19 november organiseert SFNK haar jaarlijkse Digiview en Digirama.
Afspraak in zaal “ ‘t Kerkske”, Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen, België.
Voor Digiview kan iedereen nog deelnemen :
1 discipline: Digitale beelden voor projectie
3 categorieën : - Vrij onderwerp
- Natuur
- Portret - Model
max. 4 per auteur / per categorie
Jpg, Vertikaal 1080 pix. (Hor. max. 1920)
Inleveren bij Swa vóór 10 oktober.

Galaprojectie (Digiview & Digirama) :
- Zaterdag 18 november 2017 14u
- Zondag 19 november 11-16u30

Jaarlijkse uitstap SFNK op 25/11
Op 25/11/2017 plant SFNK een busreis naar Rotterdam !
Het doel is om ‘Rotterdam by night’ te fotograferen.
Planning:
- 14.00u
- 15.00u

-

20.00u

verzamelen aan de parking van de Carrefour Schoten
aankomst Rotterdam "Markthal":
vrij fotograferen
drank en eten overal aanwezig
Daarna samen naar de Maaskade voor Skyline Rotterdam
Vertrek bus naar Schoten/Carrefour;
Aan de uitrit (Horstebaan) dicht bij de Galeria INNO

De Prijs van de bus is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar wordt geschat op
20 à 25 euro pp. Fotografen en hun naaste familie kunnen inschrijven.
Reserveren vòòr 1 november 2017 via secretariaat@sfnk.be
Meenemen: Camera, lenzen, statief, goed humeur.

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

