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Activiteiten

53ste FOTOTENTOONSTELLING afgelast

*
Wegens de coronamaatregelen van de overheid zien we ons genoodzaakt onze 53ste FOTOTENTOONSTELLING af
te gelasten.
Zelfs als de maatregelen binnenkort zouden versoepeld worden, wat zeer onwaarschijnlijk is, kunnen we
onmogelijk de verdere voorbereiding tot een goed einde brengen. Bovendien zouden we waarschijnlijk ook
duidelijk minder bezoekers hebben.
Onze FOTOTENTOONSTELLING van 2021 gaat door van vrijdag 7 mei tot en met zondag 9 mei 2021.
Voor het bepalen van het aantal werken dat de auteurs mogen tentoonstellen in het “traditioneel” salon gaan we
ons baseren op 2 werkjaren. Voor wie het werkjaar 2020-2021 voordeliger is, wordt dat jaar dubbel geteld. Maar
maximaal deelnemen aan de clubwedstrijden blijft dus wel de boodschap.
*do 28/05: Gastspreker Luc Stalmans: Portret en fine-art nude: blijft voorlopig geprogrammeerd
*Gastspreker Jan Jacops: Spitsbergen: nog geen nieuwe datum bepaald
*Gastspreker Dokus Dauwen: Presentatie eigen werk: nog geen nieuwe datum bepaald
*di 23/06: Jaarlijkse Algemene Vergadering
*di 30/06: Gastspreker Ingrid Vekemans: Macrofotografie: Hoe pak je het aan?
Wanneer we terug kunnen samenkomen, organiseren we een (gratis) PANNENKOEKENAVOND voor onze leden
en hun partners. Zodra de datum bekend is, laten we het weten.
We koppelen daaraan de prijsuitreiking voor de laureaten van de clubwedstrijden van het werkjaar 2019-2020.
Laureaten clubwedstrijden 2019-2020
(behaalden de beste resultaten in de clubwedstrijden van het afgelopen werkjaar)

Kleurenfoto’s
1. Greet Verstrepen
2. Julien Verwerft
3. Koen Van Laer
Monochrome foto’s
1. Koen Van Laer
2. Marcel Dielens
3. Nadia Daneels
Digitale beelden
1. Dis Van Tendeloo E.FIAP/p
2. André Oorthuys
3. Greet Verstrepen

Foto-uitdagingen
Na de uitdagingen “PAASBLOEMEN” (21/03) en “WILGENKATJES” (29/03) loopt momenteel de 3de uitdaging:
“WATER UIT HET KRAANTJE” (tot 05/04).
De resultaten van elke uitdaging worden door Nadia in een kleine presentatie gegoten en naar de leden gestuurd.
Zolang de coronacrisis duurt, mag je elke week een nieuwe uitdaging verwachten (waarvan het onderwerp
gekozen wordt door één van de leden).
Meedoen!

Kon. Fotoclub Toreke stelt voor

Staf Palmans
70 jaar fotograaf

zaterdag 12 en zondag 13 september 2020
St. Gummaruskapel, Vonckstraat, Herenthout

Buivensedreef 10, Eersel (Nl) (bij Eindhoven)
met lezingen, workshops, masterclasses en fotomomenten
Toegang: € 17,50 Workshops vanaf € 17,50 (toegang inbegrepen!)

ROEFEL 2020: za 27 juni: gaat voorlopig nog door

Fotoclub Toreke doet mee met een fotoshoot voor een greenkey en het plaatsen van het beeld in een
achtergrond. Medewerkers 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 14/06: Thorn, Venlo en Arcen: blijft voorlopig geprogrammeerd
*do 13/05 t/m za 15/05/2021: Driedaagse foto-uitstap: Franse Ardennen
Deze uitstap werd dit jaar afgelast, maar gaat volgend jaar door met hetzelfde programma (dat trouwens
al volledig uitgewerkt is).

Meer info bij de bestuursleden:
Nadia Daneels voorzitter
Marcel Dielens secretaris
Frank Van Laer financieel verantwoordelijke
Bart Van Laer materiaalbeheerder

0472/67 12 72
0496/50 88 64
0489/94 10 41
0479/70 82 00

nadia.daneels@hotmail.com
marceldielens@telenet.be
frank.van.laer@telenet.be
bart.van.laer1@telenet.be

