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FOTOCLUB TOREKE 50 JAAR

1967-2017

Tweede tentoonstelling:
woensdag 1 t/m zondag 5 november 2017:
St. Gummaruskapel

Activiteiten
*di 06/06: Bespreking aangenomen werken van de Internationale Fotowedstrijd van Siena (2016)
thema’s: Kleur algemeen, Mono algemeen, Schoonheid van de natuur, Dieren in hun omgeving,
Reizen en avontuur, Fascinerende gezichten en karakters
*di 13/06: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Edith Hoffman: Eigentijdse fotografie
Zonneputteke Zoersel, € 3

*di 20/06: ALGEMENE JAARLIJKSE VERGADERING (uitnodiging en
dagorde heb je reeds ontvangen)
*di 27/06: Inleveren en bespreken werken voor de tentoonstelling in de bibliotheek
in juli en augustus ( een 4-tal per auteur, formaat 30x40 of 40x50)

*za 01/07 en zo 02/07: Fotograferen voor LEVENSLOOP (’t Kapelleke)
Als je wil helpen, meld dat dan aan de secretaris. Alvast bedankt.

Enkele sfeerbeelden van onze voorbije jubileumtentoonstelling:

Foto-uitstappen
Vertrek: 7u.30 (tenzij anders vermeld)
Kostendelend: brandstofkosten en eventuele parkeerkosten worden gedeeld door het aantal
inzittenden. Subsidiëring bij deelname van minstens 3 fotograferende leden.
Meer info en inschrijvingen bij Marcel Dielens, 0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.
*zo 09/07 (nieuwe datum!): Valkenburg en Zuid-Limburg
We bezoeken o.a. Eijsden, Sint Gertruud, Noorbeek, Slenaken, Vijlen, Simpelveld, Schimmert en
Valkenburg (gebaseerd op de Mergellandroute).

Valkenburg

Tentoonstellingen
Als je mee wil, gelieve dan vooraf te bellen (0496/50 88 64) of te mailen (marceldielens@telenet.be)
naar de secretaris.

Opendeur CVO HIK – Campus Geel (Thomas More) – Kleinhoefstraat 4 te Geel.
Zaterdag 3 juni 2017 – 10u00 tot 15u00.
Onder de titel “Sterk staaltje fotografie” wordt tijdens de opendeurdag de afdeling fotografie in
de kijker gezet.
Dat gebeurt niet alleen met een grote fototentoonstelling waarop werk van de cursisten te
bewonderen is, maar er werden ook gastsprekers uitgenodigd!
Twee lezingen van zeer gewaardeerde fotografen én ex-cursisten van het cvo: Myriam Vos en
Noel Baldewijns.De toegang tot de lezingen is gratis. Lezing Myriam Vos 10u15, lezing Noel
Baldewijns 13u45.
Tijdens de middagpauze kan u genieten van een heerlijke barbecue (5€ pp, opbrengst tvv een
goed doel).
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking. Vertrek achter de kerk om 9u.30.

