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Woordje vooraf:
Na meer dan een jaar gedwongen isolatie, kunnen we nu eindelijk de draad opnieuw opnemen.
De on-line bijeenkomsten hebben er in ieder geval voor gezorgd dat het contact niet helemaal
verloren is gegaan en dat we zelfs in hoge mate de werking van de fotokring hebben kunnen
blijven doorzetten. Zeker in vergelijking met andere verenigingen hebben we het nog niet zo slecht
gedaan bij het overbruggen van deze donkere periode, maar het gemis aan fysieke ontmoetingen
in ons clublokaal begon bij velen onder ons toch wel zwaar te wegen.
Hopelijk kunnen we hier nu definitief een streep onder trekken en sinds 14/9 komen we weer elke
week fysiek samen in ons clublokaal.
Het clubsalon is weeral achter de rug en was een ongezien en onverhoopt groot succes. Het
publiek is talrijk, doch min of meer gespreid, komen opdagen en heeft haar appreciatie duidelijk
laten merken aan de toog en in het mandje. Dank aan iedereen die mee aan de kar getrokken
heeft om dit resultaat te bereiken ! Behalve het salon zelf, heeft ook onze post-corona cataloog de
aandacht getrokken. Ondanks het vele werk dat hier in kruipt, ziet het ernaar uit dat dit toch wel
een blijvertje wordt. Zie verder in de nieuwsbrief zeker nog naar de evaluatie van het salon.
Ondertussen is ook het evenement ‘Hooggeëerd Publiek’ afgelopen, lees zeker ook de
opmerkingen hieromtrent verder in de nieuwsbrief, feedback is van harte welkom met het oog op
eventuele toekomstige gelijkaardige initiatieven.
Ook de fodiazons zijn op volle kracht van start gegaan, omwille van de in aankomst (?) zijnde
herfst, werden de fodiazons van september en oktober omgewisseld. Dus voor oktober staat nu
‘Wortel’ op het programma, hopelijk met mooie herfstkleuren. Voor november is er een locatie
gezocht die minder weersafhankelijk is, daarom viel de keuze op de metrostations Opera en
Astrid.
Zoals steeds blijven suggesties voor de Fodiazons welkom, op die manier kunnen we het lijstje
met mogelijke bestemmingen aanvullen.
Nu we eindelijk weer fysiek bijeen kunnen komen, kunnen activiteiten, die on-line veel moeilijker
waren, terug ingepland worden. Daarom komt er nog eens een forum met extra aandacht voor
echte afdrukken op papier.
Wat verder in de toekomst (16/11) zal Tejo een kleine workshop geven rond het fotograferen van
druppels, zeker iets om naar uit te kijken ! Eind november komt gastclub Zundert langs om hun
werken (voornamelijk foto reeksen) te tonen en te bespreken. Verder is Swa eens in de oude doos
(lees oude schijven) gedoken en gaat hij ons meenemen in een tripje langsheen digitale
fotoreeksen van bij de allereerste start tot wat we nu allemaal kunnen.
Om dit uitgebreide ‘Woord(je) vooraf’ te beëindigen, kondig ik heel graag aan dat er concrete
plannen zijn voor de organisatie van een nieuwjaarsfeest(je). Hou alvast zaterdag 15 januari vrij !
Hopelijk zien of horen we elkaar op één van de komende clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Vanaf 14 september gaan de bijeenkomsten opnieuw door in ons clublokaal.
Oktober
Dinsdag 5 Oktober
Dinsdag 12 Oktober
Zondag

17 Oktober

Dinsdag 19 Oktober
Dinsdag 26 Oktober

Jurering 3de Clubwedstrijd
Forum – met speciale aandacht voor afgedrukte beelden
Digitale beelden ook welkom
Fodiazon - Bestemming Wortel
Verzamelen om 9u00 aan Kerk Centrum Brasschaat
Uitslag 3de Clubwedstrijd + Uitleg DPI/PPI/Pixels/… + Filmpje
Bestuursvergadering

November (Voorlopige planning)
Dinsdag 2 November
Dinsdag 9 November
Dinsdag 16 November
Zondag 21 November
Dinsdag 23 November
Dinsdag 30 November

Forum – Thema herfst
PTE-Reeksen (Swa)
Druppelfotografie – Tejo
Fodiazon – Bestemming Metro station Opera + Astrid
Verzamelen om 9u00 aan Terminus Tram (Carrefour)
Gastclub Zundert - Fotoreeksen
Bestuursvergadering

Fodiazon
De lijst met Fodiazon bestemmingen wordt al goed gebruikt, gebruikte bestemmingen halen we
van de lijst, nieuwe ideeën voegen we eraan toe. Op deze manier ligt er altijd wel iets
gebruiksklaar op de plank. Voorkeursbestemmingen en nieuwe ideeën blijven welkom bij Bob.










Klein Willebroek
Doel
Oude Landen
Bospolder (aan Ekerse Putten)
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)
Beveren – Kasteel Kortewalle
Kemzeke – Verbeke Foundation
Robotland - Essen

Jaarlijks Fotosalon September
Hoewel we er toch al veel van verwacht hadden, maar niet durfden hopen, is het salon uiteindelijk
een zeer groot succes geworden. Zeer veel geïnteresseerden hebben, evenwel gespreid in de tijd,
het salon bezocht.
Uit een korte evaluatie tijdens een clubbijeenkomst hebben we alvast volgende zaken genoteerd
voor volgende keer :
 Volgende keer lasers voorzien om alles goed recht te hangen
 Lichten niet vergeten bij te regelen (in grote zaal navragen hoe dit kan gedaan worden)
 Overleg met gemeentebestuur om te zien of er geen ruimte kan bij gecreëerd worden (bv
vensters afdekken met luiken, zoals in de achterste zaal)
 Betere aanduidingen naar de afzonderlijke zalen
 Tussen de beelden van de sponsoring een plan tonen waarop alle zalen vermeld staan en
hoe deze te bereiken
 …
Indien we hier nog opmerkingen vergeten zijn, gelieve dit nog even door te geven, zodat we hier
zeker bij volgende editie rekening mee kunnen houden.
Clubwedstrijd
Komende dinsdag gaan we de 3de clubwedstrijd jureren. De vorige jureringen hebben we digitaal
gedaan en om de consistentie te bewaren, behouden we de individuele jurering van de
geanonimiseerde beelden, zoals we dit on-line deden, met dat verschil dat de aanwezigen nu
gewoon de formuliertjes ter plaatse op papier zullen moeten invullen.
De resultaten zullen dan op dezelfde manier verwerkt worden als bij de volledig digitale
beoordelingen. Dit zal iets meer werk vragen bij de verwerking van de resultaten, maar dat nemen
we er graag bij ).
Er zijn voor elke discipline opnieuw 10 deelnemers en aangezien ieder telkens met 2 werken heeft
deelgenomen, zijn er dus 20 werken te jureren werken per discipline.
De bespreking van de resultaten is gepland op de bijeenkomst van dinsdag 19 oktober.
Zoals eerder gemeld proberen we nog een externe jury te vinden voor de laatste clubwedstrijd van
dit werkjaar.

Hoogeëerd Publiek
Van zaterdag 18 september tot en met zondag 3 oktober heeft
het project ‘Hooggeëerd Publiek’, een initiatief van het
cultuurcentrum, gelopen.
Brafodia kon beschikken over ongeveer 24 lopende meter om
werken tentoon te stellen en een representatief deel van de
leden heeft hier ook gebruik van gemaakt.
Ondanks het feit dat de voorbereidingen samenliepen met ons eigen fotosalon hebben enkele
mensen zich sterk geëngageerd om dit tot een succes te maken (met name de hele
administratieve afhandeling, de contacten met de gemeente en het klaarmaken van de ruimte om
de werken te kunnen hangen).
Aan de deelnemers werd gevraagd om mee de permanentie te voorzien, zodat er altijd iemand
van Brafodia aanwezig zou zijn tijdens de openingsuren van de tentoonstelling. Jammer genoeg is
dit in de praktijk wat tegengevallen en hebben er uiteindelijk slechts enkele mensen hiervoor
ingestaan. Mogelijk was het niet voor iedereen haalbaar tijdens de werkuren (met name dan de
vrijdagen en voor sommigen ook de zaterdagen) en uiteraard is er ook begrip voor familiale
situaties, maar we zullen ons in ieder geval moeten beraden of en onder welke voorwaarden, we
nog aan dergelijke events (zeker zo vlakbij ons eigen fotosalon) willen deelnemen.
Uiteraard een dikke pluim voor iedereen die hier zijn schouders onder gezet heeft !
Nieuwjaarsfeestje
Het heeft er lang naar uitgezien dat, nadat de Kegelkluis ermee gestopt was, we geen alternatief
zouden kunnen vinden.
Het bestuur heeft echter de koppen bij elkaar gestoken en het ziet er naar uit dat we dan toch iets
gaan kunnen organiseren.
Omdat we vorig jaar al hebben moeten passen en dankzij het succes van het fotosalon, is er wel
wat extra budget. Op dit ogenblik willen we er nog niet al te veel over kwijt, maar het wordt zeker
een verrassing.
Over de definitieve vorm hopen we zo snel mogelijk iets te laten weten. Hou alvast zaterdagavond
15 januari 2022 vrij.
Wordt vervolgd !

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/

