NIEUWSBRIEF

augustus 2022

ACTIVITEITEN
*di 30/08: Terrasvergadering: vanaf 19u. in GOC Ter Voncke
*zo 04/09: Foto-uitstap: Gorinchem en Woudrichem (Nederland)
Vertrek om 7u.30.
Kostendelend. Meer info: Marcel (0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be)
Traject: …Eindhoven / ’s Hertogenbosch / Zaltbommel / Waardenburg / Haaften / Daalem / Gorinchem
(mooi vestingstadje waar de Linge in de Merwede uitmondt) / Slot Loevestein / Woudrichem (klein oud
vestingstadje op het noordelijkste punt van Noord-Brabant, op de samenvloeiing van de Maas en de
Waal) / Breda …

Gorinchem

Woudrichem

Wie inschrijft, krijgt het zeer gedetailleerde programma (13 blz.) toegestuurd.

*di 06/09: 1ste Fotoforum: CP en DB
*di 13/09: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Piet Van den Eynde: Lokale aanpassingen in Lightroom
Zonneputteke Zoersel, prijs: € 3
*di 20/09: 1ste Fotoforum: M

*di 27/09: Gastspreker Wim Moortgat: Flitsfotografie op locatie

*di 04/10: 1ste clubwedstrijd: inleveren van de werken

MEEDOEN AAN ONZE 55ste FOTOTENTOONSTELLING
Voor wie wil meedoen aan de 55ste Fototentoonstelling van Fotoclub Toreke zijn er volgende
mogelijkheden:
1. “Traditioneel salon”:
CP + M:
-Minstens 9 foto’s tonen op de 3 fotoforums samen: 1 paneel
Per fotoforum kunnen max. 5 foto’s getoond worden (dat mag digitaal)
Deze foto’s moeten niet dezelfde zijn waarmee je deelneemt aan de clubwedstrijden. Het moeten
zelfs geen wedstrijdfoto’s zijn.
-Met minstens 9 foto’s deelnemen aan de 3 clubwedstrijden samen: 1 paneel
-CP en M tellen samen!
-Voor wie 2 panelen ( 1 door deelname aan de forums en 1 door deelname aan de
clubwedstrijden) toegewezen krijgt, zullen die naast elkaar staan.
Op de toegekende ruimte: vrije keuze van het aantal en de grootte van de foto’s en vrije keuze
CP en of M.
Je kan de kaders van de club gebruiken (30x40 of 40x50). Wie voor andere formaten kiest, moet
zelf voor kaders zorgen of een presentatie zonder kaders.
2. “Vrij salon”:
Hier moet er een duidelijke samenhang zijn tussen de foto’s: reeksen, speciaal procedé, …)
Je kan gebruik maken van een paneel, maar we geven de voorkeur aan alternatieve
presentaties.
Omdat de voorwaarden voor deelname aan het traditioneel salon sterk versoepeld zijn, zullen
daarvoor waarschijnlijk meer panelen nodig zijn … en blijven er minder over voor het vrij salon.
Wie met minder dan 9 beelden aan de forums of de clubwedstrijden deelnam, mag toch 1 foto
tentoonstellen.
3. Digitale beelden:
Hier verandert er niets d.w.z. dat de deelname aan de clubwedstrijden het aantal beelden bepaalt
dat je mag tonen. De berekening gebeurt op basis van het aantal deelnemers, het max. aantal
beelden dat zal geprojecteerd worden en het aantal beelden waarmee je deelnam aan de
clubwedstrijden.
4. Digitale reeksen:
Elke auteur kan slechts 1 reeks presenteren (als 2 auteurs samenwerken, kunnen ze 2 reeksen
tonen).
We proberen de max. duur van een reeks te beperken tot 3 min.
Er is een “Werkgroep digitale reeksen” opgericht. Die bestaat uit Nadia, Bart en Jos.
Voor alle duidelijkheid: dat is geen jury, maar begeleiding.

PROJECT “ANTWERP BY NIGHT”’
Het door Jos Echelpoels voorgestelde project is van start gegaan. Het wordt een combinatie van foto’s
en timelapses met lange sluitertijden. Werken mee aan het project: Jos, Maria, Nadia, Nathalie, Jef, Bart
en Marcel.
Er is al meerdere keren gefotografeerd in Antwerpen. Er zijn veel uitdagingen en er wordt geleerd van
elkaars ervaringen. Het belang van samenwerken is al duidelijk gebleken. Dat is trouwens een
belangrijke doelstelling: samen aan een project werken.

FOTOCURSUS VOOR BEGINNELINGEN
Deze cursus bestaande uit 10 lessen start op zondag 23/10 en wordt gegeven door André.
Einde van de cursus op zondag 8/1.

DRIEDAAGSE FOTO-UITSTAP SAARLAND (do 18/5 – za 20/5/2023)
Voor deze uitstap zijn er 12 deelnemers: An en Lieve, René en Colette, Jos en Maria, Nadia en Benny,
Marcel en Greet, Joris en Marleen.
Marcel is alvast begonnen aan de uitwerking van het programma.

TENTOONSTELLINGEN

Out of Office is open! Nog tot 25 september

In Doel kan je de openluchttentoonstelling Out of Office gaan bezoeken. Op deze bijzondere
locatie aan de Schelde kan je een fotoparcours afleggen van 2 kilometer langs meer dan 60
beelden, gemaakt door maar liefst 49 fotografen. De route leidt je bovendien ook langs de mooiste
plekjes van dit pittoreske polderdorp. Daarnaast zijn er ook nog tal van randactiviteiten te
ontdekken rond de expo.

Het parcours is bewegwijzerd en start aan de parking in de Scheldemolenstraat dichtbij
Brasserie “De Molen”.
Doel Parking Scheldemolenstraat 9130 Beveren

*Abstrakt: Tentoonstelling
Bibliotheek: Polyvalente zaal + Beethovenzaal, O.L.Vrouwlaan 1, Duffel
Open: zo 4/9, za 10/9 en zo 11/9 telklens van 10u. tot 18u.
Gastfotoclub: Fego

*Kon. Fotoclub Herentals: Salon
’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
Opening: vrij 9/9 om 20u.
Open: za 10/9 van 13u. tot 22u., projecties om 14u., 16u., 18u. en 20u.
zo 11/9 van 10u. tot 20u., projecties om 11u, 14u., 16u. en 18u.
*Kon. Fotoclub Focus Meerhout: 59ste Foto- en digisalon
Sportzaal GBS De Duizendpoot, Schoolstraat 1, Meerhout
Open: za 17/9 van 14u. tot 24u.
zo 18/9 van 10u. tot 20u.
01/04/2022 - 26/03/2023

NATIONAL GEOGRAPHIC, PHOTO ARK – JOEL SARTORE
JOEL SARTORE, een National Geographic-fotograaf die internationale bekendheid geniet,
heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het fotograferen van dieren (tot op heden
12000) en bracht zo de mondiale biodiversiteit in beeld. Een repertoire dat hij PHOTO ARK
noemt.
Deze essentiële getuigenis voor wetenschapers en onderzoekers is ook een pleidooi voor
de bescherming van onze biodiversiteit die in stand moet worden gehouden. Het
uitsterven van één soort brengt ons hele ecosysteem uit balans.
In deze tentoonstelling komen we oog in oog te staan met het dier, ze doet ons nadenken
over de macht die we hebben om diersoorten te laten uitsterven en over onze eigen
menselijke conditie. Foto’s van een uitzonderlijke schoonheid!
Een groots emotioneel moment in de Abdij van Stavelot!

Abdij van Stavelot, Cour de l’ Abbaye 1, 4970 Stavelot
Elke dag van 10u. tot 18u. Prijs: € 7

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

