NIEUWSBRIEF.

KONINKLIJKE FOTOKRING BRAFODIA
Juli 2022

dd: 03-07-2022

Woordje vooraf:
De zomervakantie is alweer aangebroken en de laatste rechte lijn voor ons jaarlijkse fotosalon in
september is ingezet. Alle beelden voor het fotosalon zijn binnen zodat we verder kunnen met het
afdrukken, het samenstellen van de catalogus en alle andere nodige voorbereidingen.
Bij deze willen we iedereen er nog even aan herinneren om een lijstje door te sturen met daarin de
volgorde van de werken, en de voorkeur van welke beelden in de cataloog mogen opgenomen
worden. Gelieve er ook aan te denken om de persoonlijke bijdrage voor het afdrukken van de
beelden door te storten op de clubrekening.
De Photo Challenge is verplaatst naar oktober. Voor de oorspronkelijke datum op zondag 26 juni,
was er slechts een beperkt aantal inschrijvingen. Mogelijk was eind juni, net voor de start van de
zomervakantie, niet de allerbeste timing. Daarom proberen we het nog een keertje opnieuw in
oktober, en hopelijk kunnen we dan op ruimere belangstelling rekenen. Alle suggesties blijven
uiteraard welkom !
In de zomervakantie zelf, voorzien we, naar aloude gewoonte, wat minder clubbijeenkomsten. We
beginnen in ieder geval met een avonduitstap naar de Sinksenfoor op 5/7 en we sluiten juli af met
een forum op 19/7. In augustus zijn er forums voorzien op 2, 16 en 23 augustus. Dus enkel op 9
augustus is er geen bijeenkomst. De fodiazons gaan wel gewoon door.
Ondertussen zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor de BBQ op zaterdag 27 augustus.
Na deze mooie traditie enkele jaren gedwongen te hebben moeten schrappen, om voor de hand
liggende redenen, hopen we dit nu opnieuw op te pikken. Kijk voor details verder in deze
nieuwsbrief.

Hopelijk tot bij één van de komende clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Juli
Dinsdag

5 Juli

Dinsdag 12 Juli
Zondag 17 Juli
Dinsdag 19 Juli
Dinsdag 26 Juli

Vakantievergadering - Uitstap Sinksenfoor
Verzamelen om 20u aan P&R (Terminus) Merksem-Carrefour.
Geen bijeenkomst
Fodiazon met bestemming Gooreind (WZC)
Verzamelen om 9u00 aan de kerk
Forum – vrij onderwerp
Bestuursvergadering

Augustus (Voorlopige planning)
Dinsdag 2 Augustus
Dinsdag 9 Augustus
Dinsdag 16 Augustus
Zondag 21 Augustus
Dinsdag 23 Augustus
Zaterdag 27 Augustus
Dinsdag 30 Augustus

Forum – Sinksenfoor + WZC Gooreind
Geen bijeenkomst
Forum – Vakantiefoto’s
Fodiazon met bestemming Beveren – Kasteel Cortewalle
Verzamelen om 9u00 aan de kerk
Forum – Vrij onderwerp
BBQ – Dika (Kapellen)
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
Oude Landen
Bospolder (aan Ekerse Putten)
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)
Eikendaal (WZC)
Beveren – Kasteel Cortewalle
Kemzeke – Verbeke Foundation
Robotland - Essen
Scheepswerf - Baasrode

Photo Challenge
De photo challenge wordt verplaatst naar oktober, hopelijk kunnen we na de zomer rekenen op
een groter aantal inschrijvingen. Het opzet blijft ongewijzigd :
Het is de bedoeling dat we 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

Jaarlijks Fotosalon September
We richten ons net als vorig jaar opnieuw op een echt fysiek fotosalon en de zalen zijn vastgelegd
voor het weekend van 9-10-11 september.
Onze uitgebreide catalogus of jaarboek is een vaste waarde geworden. Gelukkig kunnen we
ondertussen rekenen op een vrij stabiele schare van sponsors, waarvan we hopen dat we hen ook
deze keer opnieuw zullen mogen aanspreken. Daarom zijn we van plan het beproefde concept
opnieuw toe te passen. In het onwaarschijnlijke geval dat het salon toch niet zou kunnen doorgaan
kan de cataloog dan opnieuw gepromoveerd worden tot jaarboek.
Zoals steeds combineren we ons salon ook met een evenement dat meer bezoekers kan
aantrekken, deze keer is dit in ieder geval de fotowedstrijd Mil Scheers en ook de SFNK
bekerwedstrijd voor clubs.
We hebben ook besloten om dit jaar enkel op vrijdag een openingsreceptie te houden, en niet
zoals vorig jaar een 2de kleinere receptie te organiseren op zaterdagavond. Omwille van Covid
wilden we daarmee het aantal gasten spreiden over de 2 avonden, maar uiteindelijk bleek dit niet
zo goed te werken en bovendien gaan we er vanuit dat dit nu niet meer nodig zal zijn.
Concreet :
-

Tijdstip is zoals hierboven al vermeld het weekend van 9-10-11 september.
Opzetten van de tentoonstelling is op vrijdag 9/9 vanaf ’s morgens, exacte tijdstippen
volgen nog
Openingsreceptie is zoals steeds op vrijdagavond
Locatie blijft ook ongewijzigd het cultureel centrum
De eerste zaal waar we ook projecteren blijft behouden voor de werken van de
bekerwedstrijd van de SFNK.
In de projectie zullen ook de resultaten van Mil Scheers getoond worden
Onze eigen werken zullen net als vorig jaar tentoongesteld worden in de
tentoonstellingsruimten boven de brasserie.

.
Ondertussen zijn alle beelden binnen. Er zijn een 17-tal deelnemers, dus tenzij er plots nog iets
zou wijzigen met betrekking tot de beschikbare ruimte, is de kans vrij reëel dat iedereen zijn 5
werken zal kunnen hangen. We hebben echter nog niet van iedereen het lijstje ontvangen met de
gewenste volgorde en de selectie van welke beelden er in de cataloog opgenomen mogen
worden.
De beelden zullen op korte termijn afgedrukt worden, en naargelang er beelden klaar zijn, zal Stef
deze meebrengen naar de clubbijeenkomsten.
De bijdrage voor de deelnemers werd de afgelopen jaren stelselmatige verlaagd omdat een groot
deel van de kosten gesponsord worden vanuit de clubkas. Vorig jaar werden de kosten voor het
printen zelfs volledig door de club gedragen. Dit jaar rekenen we opnieuw op een kleine bijdrage
van 3,-€/print. Vergeet niet deze kleine bijdrage op de clubrekening te storten.
Zoals hoger al aangegeven hebben we nog niet van iedereen het lijstje ontvangen waarin de
auteur kan aangeven in welke volgorde de werken zouden opgehangen moeten worden en welke
4 beelden er in de cataloog mogen opgenomen worden, dus graag dit lijstje bezorgen per mail
(aan Ignace) met daarin :
 Titel van het beeld
 Volgnummer voor de volgorde waarin de beelden moeten gepresenteerd worden
 Aanduiding van welke beelden er in de catalogus mogen opgenomen worden

Betreffende kaders 40 x 50 cm :
De meeste leden hebben reeds kaders aangekocht.
De club heeft zelf ook nog 10 kaders die gebruikt kunnen worden.
Indien er deelnemers zijn die zelf kaders willen aankopen zou dit best zo snel mogelijk
doorgegeven worden, zodat kan onderzocht worden of we nog via KAVF kaders kunnen
bijbestellen.
Indien er toch nog onduidelijkheden zouden zijn kan je steeds contact opnemen met Stef.
Jaarlijkse Brafodia BBQ
Op 27 augustus kan eindelijk nog een keertje de jaarlijks BBQ doorgaan. We hopen dat we deze
traditie nieuw leven kunnen inblazen. Deze keer wordt het dus de laatste zaterdag van augustus,
de kans dat dit samenvalt met vakantie is hopelijk niet zo groot.
Net zoals de laatste keer, zal de BBQ doorgaan in het lokaal van DIKA (Klein Heiken 80/82,
Kapellen), zie route beschrijving :
Via de Antwerpsesteenweg (Kapelsesteenweg) richting Kapellen
- Neem op het rondpunt (eindje voor de spoorwegtunnel) de derde afslag (Klein Heiken)
- Ongeveer 100 meter voorbij de spoorwegovergang, tussen huisnummers 80 en 82, is er
rechts een zandweggetje
- Rij de weg in
- Het lokaal bevindt zich na 150m aan de rechterkant.
- Er is ruime parkeergelegenheid.

Details zullen nog volgen, maar we houden hetzelfde concept aan als vorige keer, er zal zo snel
mogelijk een inschrijvingsformulier rondgestuurd worden, waarin ieder ook z’n keuze kan
opgeven.

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/

