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53ste Foto- en digitentoonstelling
wordt
een online-versie
Wegens de slechte coronacijfers en het gebrek aan een spoedig perspectief kunnen we onze
tentoonstelling niet laten doorgaan in GOC Ter Voncke (zoals we toch nog gehoopt hadden), zelfs niet in
een aangepaste versie.
We opteren dus voor een online-tentoonstelling. Het aantal werken dat je (digitaal) mag indienen is
gebaseerd op je deelname aan de clubwedstrijden. De auteurs hebben reeds de nodige informatie
gekregen: aantal werken per discipline, bestandsgrootte, bestandsnamen,…
Het is de bedoeling dat de werken gedurende de volledige maand mei 2021 online staan. We
gebruiken daarvoor een programma dat prachtige resultaten geeft. Meer info volgt.

Activiteiten
De voordracht van Ingrid Vekemans over Macrofotografie op dinsdag 27 april is afgelast. We hopen
dat ze in het najaar toch nog kan doorgaan.

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

Prijzen passe-partouts, opzetkarton en printen van foto’s
Wegens gestegen prijzen voor printerinkt en fotopapier zijn we genoodzaakt de prijzen voor het printen
van foto’s aan te passen.
Een overzicht van alle prijzen:
Passe-partouts (vanaf 12/06/2018)
30x40 wit of zwart: € 1,20
40x50 wit of zwart: € 2,30
Opzetkarton (vanaf 15/01/2019)
30x40 wit : € 0,30
30x40 zwart : € 0,65
40x50 wit : € 0,70
Printen van foto’s (vanaf 01/04/2021)
A4 Pro Platinum € 3,50
A4 Ilford
€4
A3 Pro Platinum € 7
A3 Ilford
€8

Openluchttentoonstelling

BREEDBEELD lanceert een nieuwe oproep voor de fotowedstrijd van 2021. Dit jaar gaat die aan de kust
door.

Jouw beeld in de Noordduinen - deadline 25 april
Deze zomer trekt BREEDBEELD met haar jaarlijkse fotowedstrijd de duinen in. In samenwerking met
de Gemeente Koksijde en het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaanderen richten we ons met deze
openluchttentoonstelling op fotografen van alle niveaus, actief binnen eender welke discipline. Neem
deel en laat jouw beelden in dialoog treden met het prachtige landschap van de Noordduinen, een uniek
stukje natuur aan onze Belgische Kust. Geef jouw eigen insteek aan deze open call door je beelden te
laten contrasteren met het unieke duinlandschap, door je te laten inspireren door de zomer en de natuur,
of door er iets compleet anders mee te doen. Kleur gerust buiten de lijntjes, wij maken er in de expo zelf
een mooi geheel van, in overeenstemming met het natuurdomein. We zijn alvast benieuwd naar jullie
beelden en insteek. Insturen kan t.e.m. zondag 25 april. Deelname is gratis. Veel succes!

Foto-uitstap
Iedereen weet dat het in het Hallerbos (te) druk is. Voor wie boshyacinten wil fotograferen is er volgend
alternatief: het Neigembos. Beste periode: 2de helft van april.

Mogelijke wandeling: Neigem: P aan knooppunt 13 (kapel van Bevingen) – 3,3 km – 14 – 2,6 km – 16 –
0,4 km – 15 - 1 km – 14 totaal: 4,3 km
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