NIEUWSBRIEF

oktober 2021

Activiteiten
De ledenvergaderingen gaan door in ons lokaal of in lokaal 2 van GOC Ter Voncke

*di

19/10: 2de Fotoforum: CP + DB

*zo 24/10: Foto-uitstap: De Ardense Semois en de Franse Semoy
Traject: Gedinne – Bourseigne – Hargnies – Monthermé – Thilay – Nohan – Linchamps –
Houdremont – Bièvre - Gedinne

Gedinne

Bourseigne

*di

26/10: Uitslag en bespreking 1ste clubwedstrijd (gejureerd door
’t Lenske Tongerlo)

*di

02/11: 2de Fotoforum: M

*di 09/11: Bestuursvergadering

*di

16/11: Inleveren werken 2de clubwedstrijd (worden gejureerd
door JEP Deurne)

Max. 3 werken per discipline.
Foto’s op opzetkarton of achter passe-partout 30x40 of 40x50
DB: horizontale beelden:langste zijde:1400 pixels
verticale beelden: langste zijde: 1050 pixels
bestandsnaam: titel_schuilnummer.jpg vb.: verbaasd_078.jpg

*di 23/11: Presentatie: Alternatieven voor Photoshop: door André Oorthuys
*di 30/11: Gastspreker: Ingrid Vekemans: Macrofotografie: Hoe pak je het aan?

Wildlife fotograaf Ingrid Vekemans
Ingrid Vekemans zegde in 2007 haar baan op, kocht haar eerste digitale camera en vertrok voor drie
maanden naar haar geliefde Afrika. Inmiddels is ze een award winnende wildlife- fotograaf met een
geheel eigen stijl.
'Mijn passie voor wildlife-fotografie begon met mijn fascinatie voor de natuur in Afrika', vertelt Ingrid
Vekemans. 'Als kind was ik daardoor al geïnspireerd. Het is natuurlijk een dierenparadijs, dus de
aantrekkingskracht was niet onlogisch. In Afrika voel ik me thuis en ik ga er dan ook zo vaak mogelijk
naartoe, nu al bijna 25 jaar lang. Ik begeleid er fotosafari’s maar ook privé spendeer ik er zoveel mogelijk
tijd. Bij mijn Afrika fotografie probeer ik voornamelijk uitzonderlijke, intense of grappige momenten te
vangen. Hierbij is het leren lezen en voorspellen van dierengedrag en de interactie tussen al de
verschillende diersoorten uiterst belangrijk. Het vraagt bovendien geduld, maar dat heb ik in overvloed
wanneer ik in de natuur ben.'

*di 07/12: Gastspreker: Luc Stalmans: Portret en fine-art nude

54ste Foto- en digitentoonstelling
in GOC Ter Voncke
van vrijdag 13 tot en met zondag 15 mei 2022

Markt 21
De afwerking van ons nieuw lokaal op de Markt 21 staat weer enkele stapjes verder.
De kasten (een volledige wand met kitchenette en koelkast) zijn geplaatst.
De elektriciteit is zo goed als klaar.
Het schilderwerk van muren en plafonds gaat Fotoclub Toreke op zich nemen (de gemeente betaalt de
verf).
We hebben ondertussen een TV aangekocht: een Panasonic 55 inch Oled JZ1000E

Wedstrijd

LOWLAND PHOTO CONTEST
Deadline - 31 oktober 2021

Geen Lowland Photo Festival vorig jaar én dus ook geen Lowland Photo Contest. Het goeie nieuws is dan
weer dat je voor één keertje wel héél erg lang de tijd had om jouw mooiste beelden in te sturen voor
dé natuurfotografiewedstrijd van de Lage Landen!
Nog tot 31 oktober kan je jouw beelden insturen. Uiteraard kan je tot de deadline nog altijd jouw
beeldselectie aanpassen door beelden te verwijderen of net toe te voegen.
Hoe deelnemen? Wedstrijdreglement? Categorieën? Je ontdekt het antwoord op al jouw vragen op de
website van de Lowland Photo Contest!

Tentoonstellingen
*Fotoclub Smile: Fotosalon 2021
Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2, 2811 Hombeek (Mechelen)
Opening: vrij 15/10 om 19u.
Open: za 16/10 en zo 17/10 van 10u. tot 19u.

*Virtueel Fotosalon Focus Meerhout
Focus Meerhout heeft beslist om voor 2021 een virtueel salon op te starten, zoals er al
meer clubs hebben voorgedaan dit jaar. Het is anders, maar hopelijk kunnen jullie er evenveel van
genieten via onderstaande link:

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/8000448/koninklijke-fotoclub-focusmeerhout

Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 30/10. Vertrek achter de kerk om 19u.15.

Contact: info@toreke.be
verantw. uitgever: Marcel Dielens, Schoetersstr. 83, 2270 Herenthout

