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Activiteiten
Een aantal activiteiten die in 2020 niet konden doorgaan, hopen we in 2021 toch te kunnen aanbieden.
We denken o.a. aan gastspreker Ingrid Vekemans over “Macrofotografie”, gastspreker Luc Stalmans
over “Portret en fine-art nude”, foto-uitstap naar Landschaftspark Duisburg-Nord, bezoek aan fotolab
Cewe,…

*di 27/04: Gastspreker Ingrid Vekemans: Macrofotografie (onder voorbehoud)

Salon 2021 ?
Onze tentoonstelling van vrijdag 7 tot en met zondag 9 mei hebben we (voorlopig) nog niet geannuleerd.
Als ze kan doorgaan, zal het waarschijnlijk een aangepaste versie worden. We denken aan een
aangeduid vast circuit. Een opening, receptie en cafetaria zullen dan ook niet mogelijk zijn.
Alles zal afhangen van de coronamaatregelen.
We voorzien alvast een online tentoonstelling (zoals al een aantal fotoclubs deden).
Meer info volgende maand.

Clublaureaten 2019-2020 en 2020-2021
De laureaten van de clubwedstrijden 2019-2020 (reeds gekend) en 2020-2021 (binnenkort gekend) gaan
we vermelden op onze website, met telkens één foto.
De voorziene aankoopbons worden bezorgd.

Salon 2022
In 2022 zal onze tentoonstelling doorgaan van vrijdag 13 tot en zondag 15 mei. Hou die data alvast
vrij!

Wedstrijden

De landelijke gilde nodigt iedereen uit om mee te doen aan hun fotowedstrijd met als onderwerp
"landbouw en natuur in Herenthout". Alle landbouw en natuur- gerelateerde foto’s zijn welkom. De
foto wedstrijd duurt voort tot eind april 2021.
Een persoonlijk tintje is zeker een meerwaarde. Maak foto’s tijdens uw wandelingen; selecteer de mooiste
en stuur deze samen met je adres naar: "landelijkegilde.herenthout@gmail.com" .
Meerdere inzendingen per persoon zijn toegelaten.
Maandelijks krijgt de winnaar een mooie prijs.
Veel plezier aan de liefhebbers van de fotografie.

Roots Natuurfotowedstrijd 2021
Zend nu je mooiste natuurfoto’s in!
De Roots Natuurfotowedstrijd 2021 is van start gegaan. Tot en met 21 maart kun je je mooiste foto’s inzenden
(maximaal 10) in een of meer van de volgende categorieën: Vogels, Overige dieren, Plantenrijk, Landschap,
Insecten, Art of Nature en Jongeren tot en met 25 jaar. De jongerencategorie is bestemd voor fotografen onder
de 25 jaar, hier kunnen alle soorten natuurfoto’s worden ingezonden!
Maak kans op fantastische prijzen
Ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen, zoals een prachtige fotoreis naar Spanje van Birdingbreaks
t.w.v. € 1.695, een verblijf bij Strandhotel Zoomers, een fotoworkshop bij Smit in Beeld, een verblijf in een
Buitenleven vakantiehuis, 5 dagen fotograferen in een fotohut van Han Bouwmeester en nog véél meer!
Bovendien krijgen de 100 beste foto’s een plaatsje in de Roots Natuuragenda 2022.
Natuurlijk is deelname gratis!
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