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dd: 31-03-2019

Woordje vooraf:
De afgelopen maand maart was al bij al een korte maand met de jaarlijkse algemene vergadering
als hoogtepunt, verder in de nieuwsbrief hebben we getracht wat punten op te sommen, welke
aangehaald werden tijdens de vergadering.
Zoals de traditie het wil weiden we april dan weer voor het grootste deel aan portretfotografie, te
beginnen met wat theoretische en praktische opfrissing op de eerste bijeenkomst van april en al
eens flink oefenen tijdens de familiefotodag. Om dan voluit te gaan op de portretavond.
De 2de helft van april gaan we ons vooral bezig houden met de SFNK Rally die we als club
organiseren op zondag 28/4. Dirk en Swa hebben hier hun schouders onder gezet, maar extra
handjes in de voorbereiding naar en tijdens de rally zijn zeker nog welkom.
In mei volgt dan alweer de 2de clubwedstrijd, de ultieme gelegenheid om nog eens echte
afdrukken op de plank te zetten en deze te laten beoordelen door een externe jury. Zoals steeds
hopen we op massale deelname.
We mogen later die maand ook de werken beoordelen van de andere clubs die deelnemen aan de
bekerwedstrijd, zo krijgen we ook de concurrentie al eens te zien.
Voor de locatie van ons jaarlijks salon tenslotte, is er nog geen kogel door de kerk, mede door het
gemeente bestuur, worden verschillende mogelijkheden bekeken. Ondertussen zijn we er wel
zeker van dat het salon in één of andere vorm zal kunnen doorgaan. Laten we dus maar alvast
beginnen nadenken over de werken die we willen tentoonstellen.

Tot de volgende bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.
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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.

Feedback Algemene vergadering 12 Maart 2018
Naast een terugblik op het afgelopen jaar en het afleggen van een stukje verantwoording door het
bestuur, is de jaarlijkse algemene vergadering vooral ook een dialoog.
De bijna uitsluitend positieve en opbouwende commentaar wordt dan ook ten zeerste
gewaardeerd.
Enkele puntjes die we genoteerd hebben :
- Bij de forums zou het handig zijn dat telkens duidelijk is van wie de beelden zijn, door bv
telkens een map per auteur te maken. Bij de start van een bijeenkomst met forum is het
altijd nogal hectisch om alle beelden nog snel even op te laden. Het zou dan ook, met
name Stef, bijzonder helpen wanneer iedereen reeds op zijn eigen stick een map met
eigen naam zou klaarzetten, zodat Stef enkel die volledige map moet kopiëren zonder
zelf nog de naam te moeten toevoegen.
- Er wordt ook gevraagd dat de auteur telkens een beetje uitleg zou kunnen geven bij de
eigen beelden. Uiteraard is die gelegenheid er en kan iedere auteur (kort) uitleg geven
bij de getoonde werken. De auteur is uiteraard vrij om hier wel of niet gebruik van te
maken en er mogen natuurlijk ook altijd door alle aanwezigen vragen gesteld worden.
- Er wordt opgemerkt dat er de laatste tijd nog weinig afgedrukte werken op de plank
gezet worden. Per definitie staat een forum steeds open voor zowel analoog als digitaal
werk. Wanneer er echter geen afgedrukte werken aangeboden worden, wordt de ‘plank’
natuurlijk niet opgesteld en gaan we meteen over naar de digitale projectie. Wanneer er
leden zijn die graag analoog werk op de plank zetten, geef dan bij het begin van de
bijeenkomst zo snel mogelijk een seintje, zodat hier rekening mee kan worden
gehouden.
- De clubwedstrijden blijven zeker ook analoog, zodat dit dan toch in ieder geval een
stimulans is op meer afgedrukte werken te tonen.
- Voor de familie uitstap vragen we nog wat feedback van de leden :
o Momenteel is er nog keuze tussen Bokrijk en de Olmense Zoo, dus, indien je van
plan bent mee te gaan, laat dan zeker even weten wat jouw voorkeur heeft.
o Verder wordt momenteel nog bekeken of we ipv de brugdag na Hemelvaart (31/5),
misschien de uitstap zouden organiseren op 2de Pinksterdag (10/6).
- Tot slot blijven ideeën voor de Fodiazons altijd ten zeerste welkom !
Familiefotodag
Na het succes van de vorige jaren, richten we op zondag 9/4, in de aanloop naar de jaarlijkse
portret avond, onze 6de familiefotodag in. Leden die hier gebruik van wensen te maken, kunnen dit
melden bij Dirk.
Vanaf ’s morgens, wordt in het lokaal de flitsstudio opgezet en krijgt iedereen de gelegenheid om
enkele leuke familie foto’s te maken. Uiteraard mag iedereen zelf bepalen hoe hij of zij hier aan
deel wenst te nemen.
Er zullen gedurende de hele dag mensen aanwezig zijn, die desgevallend kunnen helpen bij het
gebruik van de studio, we zien dit immers als een voorbereiding op de portretavond.
Om alles zo vlot mogelijk te laten lopen, vragen we om in te schrijven, met een voorkeur voor een
tijdstip. Afhankelijk van de interesse zullen er dan ‘tijdslots’ toebedeeld worden. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de slaap- en eettijdstippen van de allerkleinsten.
Dirk van Aelst coördineert dit evenement, inschrijven kan dan ook bij hem.

Portretavond
Enkele dagen na de familiefotodag gaat op
dinsdagavond 9 april de portretavond door.
In tegenstelling tot gewone bijeenkomsten, begint
de portretavond zoals steeds een uurtje vroeger,
we starten dus al om 19u00.
De aanpak van vorige jaren blijft behouden :
- Ook dit jaar wordt er maar één studio
opgesteld.
- Om ‘chaos’ op de ‘set’ (Te veel
fotografen die tegelijkertijd hetzelfde
beeld proberen te maken) te vermijden, vragen we dat iedereen haar/zijn beurt zou
afwachten.
- De modellen zal gevraagd worden om (afhankelijk van het aantal verschillende
kledingsets) de avond in te delen in 4 of 5 blokken (telkens met andere kleding). In elk
blok kan dan iedereen aan de beurt komen om enkele opnamen te maken. Als iedereen
aan de beurt geweest is, kleden de modellen zich om en komt er een volgend blok.
- Het is dus de bedoeling dat er op hetzelfde moment telkens slechts één fotograaf aan
het werk is.
Op deze manier zou iedereen haar/zijn eigen ding ongestoord moeten kunnen doen. Het staat
uiteraard iedereen vrij om hulp en advies te vragen aan collega’s ! Indien dit onderling zo
afgesproken wordt, kan het misschien soms zelfs een goed idee zijn om met z’n tweeën te
werken, waarbij één van beiden als ‘coach’ optreedt. Het is tenslotte de bedoeling dat we er
allemaal wat van leren.
Belangrijk !
De modellen die we engageren, doen dit zonder enige financiële vergoeding, zij verwachten enkel
een aantal mooie beelden voor hun portfolio.
Elk jaar wordt dan ook aan alle deelnemers uitdrukkelijk gevraagd om zoveel mogelijk foto’s af te
leveren voor de modellen (digitaal is prima). Dit moeten niet allemaal prijswinnaars zijn, in
tegendeel, modellen kijken vaak heel anders naar de beelden, en zij vragen dan ook niet liever
dan zelf een selectie te mogen maken.
Daarom zoals elk jaar een warme oproep dat iedereen die deelneemt aan de portretavond ook
minimaal van elk aanwezig model, enkele beelden zou afleveren.

SFNK Rally
Dit jaar richt Brafodia, op zondag 28 april, de jaarlijkse SFNK Rally in, met name Dirk Vandeputte
en Swa hebben hier al heel wat werk voor verzet. We zoeken nog wat vrijwilligers om een
werkgroepje te vormen voor de voorbereiding van de rally. Graag aanmelden bij het bestuur.
De laatste vergadering voor de rally op dinsdag 23 april, ruimen we wat tijd in om gezamenlijk de
laatste voorbereidingen te doen.

L’Homme Armée
Tijdens de afgelopen bijeenkomsten hebben we het al gehad over het project dat het Piuskoor
Hoogstraten tezamen met Brafodia gaat
opzetten.
In november 2019 zal het koor een uitvoering
brengen van ‘The armed man’ van Karl Jenkins
(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Armed_Man).
Voor de beelden die tijdens de uitvoering
geprojecteerd worden, heeft het koor contact
gelegd met Brafodia. Er is een werkgroepje
opgestart met Stef, Bob, Dirk en Swa voor de
technische en creatieve invulling van dit project. Maar uiteraard is het de bedoeling dat alle leden
hier aan kunnen meewerken, met name door mee voor de nodige beelden te zorgen.
Het werk gaat over oorlog en vrede, en het is opgedeeld in een 14-tal onderdelen waarvoor zowel
stilstaande als bewegende beelden nodig zijn, zowel in kleur als monochroom.
Gedurende het volledige werkjaar zullen we tijdens de bijeenkomsten telkens enkele minuten
uittrekken om de voortgang van het project te laten zien en mogelijk bijkomende beelden te
vragen.
Op dit ogenblijk zoeken we o.a. beelden van :
- De Menenpoort in Ieper
- Herfst, Lente, …
- Vlammen, vuur, …
- Oorlogsgraven, burgerkerkhoven, …
- Weidse landschappen
- Klaprozen
- Spelende kinderen
- …
Wanneer je beelden hebt waarvan je denkt dat ze ook relevant kunnen zijn, bezorg ze dan zeker
aan Stef. Hoe meer beelden we hebben, hoe beter we hieruit kunnen putten. Uiteraard zullen niet
alle beelden in de presentatie opgenomen worden, het gaat zelfs niet over de kwalitatief ‘beste’
beelden, maar meer over beelden die het beste passen bij het onderwerp en de sfeer die men wil
creëren.
We hopen dat we op iedereen kunnen rekenen zodat Brafodia samen met het Piuskoor
Hoogstraten iets moois kan neerzetten.

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/waarheen
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/wedstrijden/
Voor resultaten van de wedstrijden:
Info vindt je op http://www.brafodia.be/bloggen/

