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Activiteiten
*zo 28/01: naar toneelvoorstelling Crescendo: “Niet te geloven” (19u. / inschrijving afgesloten)
*di 30/01: 3de Fotoforum: M
*di 06/02: 3de Fotoforum: DB + tussentijdse evaluatie jaarthema “Water”
*di 13/02: -Bestuursvergadering
-Standpunten: 20u-22u., Zonneputteke 1c, Zoersel, gratis (org. CvB)
Standpunten is een rondreizende gespreksavond voor én door fotografen. De Antwerpse editie van Standpunten heeft
opnieuw drie straffe fotografen voor jullie in petto.
Miranda Schmitz spreekt tot de verbeelding met haar enigmatische reeksen. Haar afstudeerproject 'In Between' werd door De
Morgen uitgekozen als één van de tien opmerkelijkste afstudeerwerken van 2017. Caroline Vandenborne vertelt haar verhaal
via beelden en omschrijft zichzelf dan ook als documentairefotografe. Pas als ze gevoelens kan opwekken bij de kijker, vindt ze
haar fotografie geslaagd. De derde fotograaf die aan bod komt op deze avond is Michel Vaerewijck. Hij gebruikt zowel oude als
nieuwe technieken om zich creatief uit te drukken. Moderator van dienst is fotograaf Jan Coddé.

*di 20/02: 3de Clubwedstrijd (die zal gejureerd worden door Kon. Fotoclub Herentals)
*di 27/02: Gastspreker: Karin Borghouts: Fotografie van plaatsen en architectuur.
Karin Borghouts is kunst- en documentair fotograaf. Zij fotografeert vooral plaatsen; architecturale ruimtes,
interieurs, stadszichten, musea en gebouwen. Haar werk positioneert zich tussen fotografie en beeldende kunst
en is rijk aan verwijzingen naar de schilderkunst. Karin Borghouts heeft meer dan 50 groeps- en
solotentoonstellingen in binnen- en buitenland op haar actief. Haar sterk uitgekiende foto’s bevinden zich onder
meer in de collecties van het Fotomuseum en het MAS in Antwerpen. Karin werkt aan eigen projecten en
vervult opdrachten voor musea, culturele instanties, uitgeverijen, architecten en kunstenaars. Zij werkt graag
in de specifieke context van een ruimte en heeft een grote ervaring in printen en uitgeven.

Nu reeds noteren:
*51ste Foto-en digitentoonstelling: vrijdag 11 t/m zondag 13 mei 2018
(weekend na O.H.Hemelvaart)
GOC Ter Voncke
*52ste Foto- en digitentoonstelling: vrijdag 10 t/m zondag 12 mei 2019
GOC Ter Voncke

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

*Fego Lier: 5de Fototentoonstelling
Nog tot zo 28/01, dagelijks van 10u. tot 20u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 28/01. Vertrek achter de kerk om 10u.
*Fauna Flora Fotoclub Schoten: Natuurfototentoonstelling met digireeksen
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten
Open: za 27/01: van 13u. tot 18u., projecties om 13u30, 15u. en 16u.30
zo 28/01: van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 13u.30, 15u. en 16u.30
*Amfograf Itegem: Fototentoonstelling
Parochiezaal, Schoolstraat 28, Itegem
Open: za 17/02 van 14u. tot 22u., doorlopend projecties
zo 18/02 van 10u. tot 19u., doorlopend projecties
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 18/02. Vertrek achter de kerk om 10u.
*Kiliaan Duffel: 8ste Fotosalon
Bibliotheek, O.L.Vrouwlaan 1, Duffel
Opening: vrij 23/02 om 20u.
Open: za 24/02 van 14u. tot 19u. en zo 25/02 van 10u. tot 17u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 23/02. Vertrek achter de kerk om 19u.10

Fotocursus
Nog dit voorjaar willen we een fotocursus organiseren. De organisatie wordt besproken op maandag 5 februari.
Voorstellen en eventuele hulp zijn welkom.

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 inschrijving bij Marcel Dielens, 0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.

*zo 25/03/2018: Langs de Limburgse Maas: Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen

Dilsen-Stokkem

Maaseik
*zo 22.04: Delft
*za 19/05 t/m ma 21/05: Zeeland. Inschrijvingen afgesloten.
*zo 03/06: Klein-Brabant

Meer info bij de bestuursleden:
Marcel Dielens, 0496/50 88 64, marceldielens@telenet.be
Don Dieltjens, 0476/ 47 14 84, don.dieltjens@telenet.be
Nadia Daneels, 0472/67 12 72, nadia.daneels@hotmail .com
Frank Van Laer, 0489/94 10 41, frank.van.laer@telenet.be
Bart Van Laer, 0479/70 82 00, bart.van.laer1@telenet.be

