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KONINKLIJKE FOTOKRING BRAFODIA
Februari 2022

dd: 31-01-2022

Woordje vooraf:
Misschien komt er nu eindelijk toch weer een lichtpuntje aan de einder. Hoewel de huidige coronavariant nog volop door het land raast, lijkt één en ander toch stilaan onder controle te raken. De
maatregelen laten ondertussen toe om weer fysiek bijeen te komen, toch plannen we de eerste
bijeenkomst in ons clublokaal slechts in vanaf begin maart.
Nu de eerste maand van het jaar alweer voorbij is, starten we alvast met de eerste clubwedstrijd,
waarvan we de beelden verwachten bij de eerste clubavond van februari. De jurering gaat dan
door de week daarop en de bespreking van de resultaten in gepland op de eerste fysieke
bijeenkomst in maart.
Iets nieuws dat we willen proberen is de ‘foto-challenge’, waarvan het opzet verder in deze
nieuwsbrief uit de doeken gedaan wordt. De exacte datum waarop deze challenge zal doorgaan
moet nog vastgelegd worden. We zullen dit tijdens de komende bijeenkomsten zeker nog verder
bespreken.
In februari gaat de fodiazon nog niet door, maar vanaf maart willen we hier terug volop voor gaan
met als eerste een bezoekje aan Doel.
Zoals hoger al gemeld bespreken we op de eerste fysieke bijeenkomst in maart ook de resultaten
van de eerste clubwedstrijd van 2022. Bij een volgende bijeenkomst gaan we verder met de
selectie van de beelden voor de SFNK bekerwedstrijd voor clubs.
Om ieders creativiteit nog wat uit te dagen,bbbbbb is er in de helft van maart ook nog een forum
met een specifieke opdracht, we willen graag beelden bij elkaar brengen van al dan niet dode
bomen in een tegenlicht situatie, niet eenvoudig, dus in ieder geval een uitdaging.
De rest van de bijeenkomsten vullen we nog in met enkele forums aangevuld met filmpjes en ook
nog een forum met extra aandacht voor het bewerken in Lightroom.
Hopelijk tot bij één van de komende (digitale) clubbijeenkomsten !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Tenzij de situatie plots ernstig zou verslechteren kunnen we mogelijk vanaf 1 maart opnieuw
fysiek in ons lokaal bijeenkomen.
Februari
Dinsdag

1 Februari

Dinsdag

8 Februari

Zondag 13 Februari
Dinsdag 15 Februari
Dinsdag 22 Februari

Forum + Filmpjes + Foto challenge
Ten laatste doorsturen van de beelden voor de clubwedstrijd (Stef)
1ste Clubwedstrijd – Digitaal Monochroom + Kleur
2 beelden per discipline (zelf jureren)
Fodiazon – Voorlopig geschrapt
Forum + Filmpjes
Bestuursvergadering

Maart (Voorlopige planning) Bijeenkomsten terug in het clublokaal
Dinsdag
Dinsdag

1 Maart
8 Maart

Dinsdag 15 Maart
Zondag 20 Maart
Dinsdag 22 Maart
Dinsdag 29 Maart

Bespreking Clubwedstrijd
Tweede bespreking beelden SFNK bekerwedstrijd
Vrij onderwerp kleur en monochroom
Forum Opdracht (Dode) bomen in tegenlicht + Filmpjes
Fodiazon met bestemming Doel
Verzamelen om 9u00 aan de kerk, verdere modaliteiten volgen nog
Beelden bewerken in Lightroom (beelden doorsturen aan Stef)
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

Clubwedstrijd
Hoewel we vanaf maart opnieuw fysieke bijeenkomsten inplannen, starten we met de eerste
clubwedstrijd nog op de ondertussen vertrouwde on-line manier.
Dit betekent dus dat we de 2 digitale disciplines (kleur en monochroom) behouden waarbij 4 keer
per jaar iedere auteur 2 beelden per discipline kan insturen om te beoordelen. We gaan er vanuit
dat we de beelden in eerste instantie zelf gaan beoordelen, maar indien mogelijk zullen we, net als
eind vorig jaar, zeker proberen om af en toe een externe club te vinden die dit met een externe
blik wil doen.
Nog even ter herinnering hoe we het geheel willen organiseren :
 De beelden moeten (minimaal 1 week) van te voren doorgestuurd worden aan Stef
 Stef zorgt voor het anonimiseren van de beelden door elk afzonderlijk beeld een willekeurig
volgnummer te geven.
 Vervolgens worden er anonieme invulformulieren rondgestuurd, welke gebruikt moeten
worden tijdens de beoordeling
 Tijdens een on-line (of eventueel fysieke) clubbijeenkomst, worden alle beelden getoond in
volgorde van de willekeurige volgnummers en kan iedereen de beelden punten geven via
de rondgestuurde invulformulieren (welke liefst met excel of soortgelijks worden ingevuld)
 Nog tijdens de bijeenkomst of onmiddellijk erna, worden de ingevulde formulieren dan
doorgestuurd aan Ignace, zodat de resultaten bij de juiste deelnemer kunnen verwerkt
worden (of de formulieren worden verzameld indien de bijeenkomst toch fysiek zou
doorgaan)
 Tijdens één van de daaropvolgende bijeenkomsten worden alle deelnemende beelden
opnieuw overlopen, tezamen met de verwerkte resultaten en kan iedereen hier nog
commentaar bij geven
Voor de puntentelling behouden we het concept dat per discipline slechts de 6 beste werken
meetellen, waardoor het ook niet erg is mocht je één van de wedstrijddagen missen.
Voor de eerste editie van de clubwedstrijd, welke we zelf zullen jureren, verwachten we de
beelden ten laatste op 1 februari. We gaan die beelden dan gezamenlijk jureren op 8 februari.
Waarschijnlijk op de eerste bijeenkomst van maart overlopen we de beelden dan opnieuw, maar
dan met de punten die ze gekregen hebben.

Foto Challenge
Voor de leden die willen deelnemen komen we bij elkaar aan P&R Merksem om daar de tram te
nemen naar het Centraal Station.
Het is de bedoeling dat we van daaruit gedurende 90 minuten, 10 verschillende foto opdrachten
trachten uit te voeren.
Vertrekken doen we nadat iedereen één foto genomen heeft van enkele andere deelnemers, 90
minuten later sluiten we dan af met terug één foto van enkele andere deelnemers (deze 2 foto’s
moeten later ook ingeleverd worden). Alle opdracht-foto’s moeten dus tijdens deze 90 minuten
genomen zijn.
Hoe verloopt het spel:
Per voltooide opdracht ontvangt men 1 punt. Men kan ook extra punten verzamelen door een
extra foto van een opdracht te nemen, hiervoor ontvangt men dan 0.25 punt. Het maximum per
opdracht is echter 2 punten. D.w.z. 1 punt voor de eerste en 4 maal 0.25 voor de 4 extra
(verschillende) foto’s. Er tellen dus maximum 5 foto’s per opdracht. Maximum dus 20 punten te
verdienen.
Opdrachten zonder foto leveren geen punten op.
De volgorde van de opdrachten speelt geen rol.
Iedere deelnemer zal een kaartje ontvangen met de 10 verschillende opdrachten.
We spelen individueel!
Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persoon waarmee men contact heeft (model aangesproken)
Spiegeling
Meetrekken
Detail (zo veel mogelijk isoleren van het onderwerp)
Candid persoon of personen
Persoon achter glas (winkel, bushokje)
Persoon in auto, tram of bus
Invoerende lijn
In kader of door iets omkaderen (frame of bloemen…)
Vogel - of kikkerperspectief

Nieuwjaarsfeestje
Nu de vooruitzichten terug wat beter zijn en de maatregelen dit ook opnieuw toelaten hebben we
de nieuwe datum voor het uitgestelde nieuwjaarsfeestje vastgelegd op zaterdag 9 april. Al het
overige blijft zoals voorheen. In de veronderstelling natuurlijk dat er geen nieuwe strengere
maatregelen zouden afgekondigd worden.
Ingeschreven leden, die zich op het nieuwe tijdstip toch niet meer zouden kunnen vrijmaken,
krijgen uiteraard het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald. Omgekeerd zijn nieuwe
inschrijvingen tegen dan natuurlijk ook terug welkom !
Het feest gaat door in het Cultureel Centrum Park van Brasschaat (zelfde locatie als de
fototentoonstelling), en ook voor het entertainment hebben we iets gevonden, maar dat blijft nog
even een verrassing.
18:00

Rond deze tijd wordt iedereen verwacht voor het Aperitief

18:30

In afwachting van de maaltijd worden we vergast op het eerste deel van het
entertainment programma

19:30

Vervolgens wordt het buffet klaargezet voor het Voor- en Hoofdgerecht

20:30

Na de maaltijd volgt het tweede deel van het entertainment programma

21:30

Dessert

23:00

Voorziene einde van de avond

Hieronder vind je alvast het buffetmenu, dat we geselecteerd hebben bij een nieuwe traiteur :
Gevulde tomaten met garnalen
Gerookte forelfilets en eitjes
Gevulde perziken met tonijn
Carpaccio van ossenhaas met parmezaanschilfers
~
Varkensgebraad ‘Orloff’
Kalkoengebraad met saus
Zalm met fijne groenten
~
Aardappelsalade - pasta
Komkommerschijfjes, Geraspte worteltjes en groenteboeket
Fruitsalade, appelmoes, krieken
Diverse broodjes en boter
~
Ystaart

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/

