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Laatste dagen om in te schrijven!

op vrijdag 23 november 2018 om 19u.15
in de Pastinaak, Herentalsesteenweg 69, Herenthout

Menu:
Bloemkoolsoep met garnalen en waterkers
*
Lomo Duroc (=vlees van speciaal varken) met warme seizoensgroenten & graanmosterd
OF
Gebakken zeewolffilet met duglerésaus
*
Huisbereide tiramisu
Prijs: 30 euro/persoon, alle dranken inbegrepen d.w.z. aperitief (cava of fruitsap), alle dranken
(uitgezonderd sterke dranken) tijdens en NA de maaltijd.
Inschrijven kan tot 15 november door overschrijving op rek. BE50 9799 7643 2418 (BIC: ARSPBE22)
van Fotoclub Toreke, Koestraat 56, 2270 Herenthout. Vermeld: aantal personen vlees/aantal personen
vis.

Jaarthema ROOD
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 juni 2018 is beslist
dat we ook zouden werken met het jaarthema ROOD.
Het is de bedoeling dat het een uitdaging is om te gaan fotograferen en
dus niet te gaan zoeken bij vroeger gemaakte foto’s. De beelden moeten
NIEUW zijn d.w.z. gefotografeerd NA 19/6/2018.
Er worden een aantal evaluatiemomenten gepland.
De geselecteerde foto’s worden tijdens onze 52ste tentoonstelling van
10/5 t/m 12/5 geprint tentoongesteld (30x40 of 40x50).

Activiteiten
*di 13/11: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Harry Klerks: Onderwaterfotografie, Zonneputteke, Zoersel, € 3
*di 20/11: 2de Fotoforum: DB
*di 27/11: 2de Clubwedstrijd: inleveren werken. Te jureren door Kon. Fotoclub Anthony Herentals.
*di 04/12: Jaarthema ROOD: Eerste evaluatie. Werken kunnen digitaal getoond worden.
*di 11/12: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Frank Doorhof: Modelfotografie. Zonneputteke Zoersel, € 3
*di 18/12: Uitslag 2de clubwedstrijd, gejureerd door Kon. Fotoclub Anthony Herentals
*di 25/12: Kerstmis: geen vergadering
*di 01/01/2019: Nieuwjaar: geen vergadering
*di 08/01: Bestuursvergadering
*di 15/01:

NIEUWJAARSRECEPTIE
voor al onze leden en hun eventuele partners
in GOC Ter Voncke in lokaal 10 (vlak tegenover ons lokaal).
Traditiegetrouw trakteren we jullie op een worstenbrood of een appelbol

Gelieve uiterlijk dinsdag 8 januari 2019
jullie keuze voor worstenbrood of appelbol door te geven aan de secretaris:
0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.
Ook de dranken zijn gratis.
(worstenbrood of appelbol enkel voor wie effectief aanwezig is)
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Foto’s printen
Wil je voor de 2de clubwedstrijd foto’s laten printen met de printer in ons lokaal,
hou er dan rekening mee dat je daarvoor kan afspreken met Marcel
(0496/50 88 64 en marceldielens@telenet.be) tot en met maandag 19/11 (wegens
verlof).
Daarna kan je enkel nog bij Nadia
(0472/67 12 72 en nadia.daneels@hotmail.com) terecht.

Maak eens een panoramafoto met je smartphone
Panoramafoto’s herken je altijd direct aan het formaat. Mooie, brede foto’s die veel meer laten zien dan een
gewone foto. Daarmee is panoramafotografie dus heel geschikt voor landschappen. Bovendien doen ze het erg
goed in een liggend fotoboek.
Wist je dat het helemaal niet zo moeilijk is om zelf panoramafoto’s te maken? Je kunt dit op verschillende
manieren doen. Eén daarvan is met je smartphone.

De meeste smartphones hebben een heel goede mogelijkheid om panoramafoto’s te maken. Ga op zoek naar
‘Panorama’ of een ‘berg’-icoontje in de instellingen van je camera. Gevonden? Beweeg je mobiel dan langzaam
van links naar rechts, terwijl je de cameraknop ingedrukt houdt. Zorg nu dat de pijl in je scherm de rechte lijn
(horizon) volgt. Et voilà, jouw panoramafoto is een feit. Bovendien hebben de foto’s die je met je smartphone
maakt een hoge resolutie, dus je kunt ze gerust in een fotoboek plaatsen of omtoveren tot een mooie poster.
Tip: Neem altijd even de tijd als je een panoramafoto maakt. Als er veel mensen in of voor je onderwerp lopen,
wacht dan op een rustig moment.

Tentoonstellingen
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris:
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64
*Diafo Koningshooikt: 40ste Foto- en digisalon
“De Waaier”, Dorpsstraat 101, Koningshooikt
Nog open: za 10/11 van 14u. tot 20u., projecties om 15u., 17u. en 19u.
zo 11/11 van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 15u. en 17u.
*Geelse Fotogroep 91: 47ste Foto- en digitentoonstelling
CC De Werft, Geel
Opening: vrij 09/11 om 20u.
Open: za 10/11 van 13 tot 22u. en zo 11/11 van 13u. tot 20u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 09/11. Vertrek achter de kerk om 19u.
*Revaf Lier: Enter the art of photography
Vleeshuis, Grote Markt, Lier
Opening: vrij 09/11 om 20u.
Open: za 10/11 en zo 11/11 van 10u. tot 18u.
wo 14/11 van 14u. tot 22u.
do 15/11 en vrij 16/11 van 18u. tot 22u.
za 17/11 en zo 18/11 van 10u. tot 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 11/11. Vertrek achter de kerk om 10u.

*Vorselaarse Fotovrienden: 38ste Foto- en digitentoonstelling
Zaal Den Engel, Kerkstraat 17, Vorselaar
Opening: vrij 23/11 om 20u.
Open: za 24/11 vanaf 12u., projecties om 16u., 18u. en 20u.
zo 25/11 vanaf 10u., projecties om 11u., 13u., 15u., 17u. en 19u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 24/11. Vertrek achter de kerk om 15u.
*Fodiac Oevel: Foto- en digitentoonstelling 2018
Parochiezaal De Biehal, St. Michielsstraat 8, Oevel
Open: za 24/11 van 10u. tot 22u., doorlopend projecties
zo 25/11 van 10u. tot 20u., doorlopend projecties
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 25/11. Vertrek achter de kerk om 10u.

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

