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Activiteiten
De ledenvergaderingen gaan door in ons lokaal of in lokaal 2 van GOC Ter Voncke
*di 09/11: Vormingsavond: “Beeldverhalen” door Daniëlle Celie, Zonneputteke Zoersel, € 3
*do 11/11: 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.

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

Het werk van Luc Stalmans getuigt van een grote veelzijdigheid en talent. Ondanks het hoge niveau
probeert hij zijn vaardigheden nog steeds te verbeteren. Hij maakt vooral portretten.

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

Markt 21
Onze verhuis naar Markt 21 zal hoogstwaarschijnlijk in december kunnen gebeuren, volgens schepen
Ledegen tijdens de Kerstvakantie.
De gemeente gaat nu toch het schilderwerk van muren en plafond op zich nemen (eerst was
afgesproken dat wij dat zouden doen).

Zó maak je betere bosfoto’s (tips van Bart Heirweg)
De herfst is een geweldig seizoen voor fotografen. Maar het is niet altijd eenvoudig om chaotische
boslandschappen of kolkende riviertjes in beeld te brengen. Alvast 5 handige tips:
Trek eropuit op een mistige dag. Dichte mist verbergt veel van de chaos in een bos en maakt composities
dus een stuk eenvoudiger. Bovendien zorgt mist ook voor extra sfeer, waardoor je mysterieuze bosbeelden krijgt.
Focus op de meest sprekende bomen en bouw daarrond je compositie. Hou het beeld eenvoudig en
overzichtelijk en overweeg goed wat je wel en niet op de foto zet.
Grijp af en toe eens naar je telelens om meer in te zoomen op het landschap. Een groothoek laat te veel van
de chaotische omgeving zien en maakt het vinden van rustige composities een stuk moeilijker.
Bestudeer altijd goed de randen van je beeld en vermijd dat opvallende boomstammen worden afgesneden.
Vergeet ten slotte ook je polarisatiefilter niet, want daarmee zet je de prachtige herfstkleuren extra in de
verf.

Tentoonstellingen
*Diafo Koningshooikt: 43ste Foto- en digisalon
Dorpsstraat 111, Koningshooikt
Open (2de weekeinde):
za 13/11 van 14u. tot 20u., projecties om 15u., 17u. en 19u.
zo 14/11 van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 15u. en 17u.
*Vorselaarse Fotovrienden: 41ste Foto & Digitaal Salon
Buurthuis, Oostakker 16, Vorselaar
Opening: vrij 12/11 om 20u.
Open: za 13/11 vanaf 13u., projecties om 16u., 17u., 18u., 19u. en 20u.
zo 14/11 vanaf 10u., projecties om 11u., 13u., 14u., 15u., 16u. 17u. en 19u.
*Flits 80 Tielen: 40ste Fotosalon
Ontmoetingscentrum Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen
Open: za 11/12 vanaf 19u., projectie om 20u.30
zo 12/12 vanaf 10u., projecties om 11u., 14u. 16u. en 18u.
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