Seizoen 2016
9 jan (zaterdag)
Nieuwjaarsreceptie (Leden met partners)
(Partners kiezen foto van het jaar 2015)
18 jan
Doe-avond: Avondfotografie in Harderwijk
Spelen met scherp/onscherp/bokeh. Verzamelen Kloosterplein om 19.30 uur.
1 feb
Algemene Ledenvergadering; Film Cartier Bresson "The Decisive Moment".
15 feb
Beoordeling clubfoto's (max. 2 foto's pp of serie), alleen prints in passe-partout.
7 mrt
Foto's Avondfotografie (3 foto's pp/toelichting bij foto's)/Presentatie Werkgroep MACRO
21 mrt
Bespreken eigen conceptuele foto's Idee, Verhaal, Bedoeling (max. 3 foto's of serie in print of via
beamer) (meer informatie)/Portfolio Tiny Dirksen.
4 apr
Presentatie Roelof Pot (meer informatie)/Eigen werk en clubfoto's (1 foto digitaal pp wordt van
commentaar voorzien door Roelof Pot)
18 apr
Presentatie Werkgroep PORTRET/Presentatie Werkgroep LANDSCHAP/Foto's Wim van der Geer
23 apr (zat)
Natuur-excursie Luttelgeest (samen met Epe) in de buurt van Epe (meer informatie)
9 mei
Presentatie Jaco van Toor/Eigen foto's natuur-excursie, na de pauze bespreken leden-foto's (meer
informatie)
23 mei
Presentatie Werkgroep Architectuur; Portfolio's van Marcel Gort en Fedde van Bemmel.
6 jun
Jurybeoordeling clubfoto's (max. 1 pp of serie in print of via beamer); foto's kunnen vooraf thuis
worden beoordeeld.
18 jun (zaterdag)
Fotorally (nadere informatie van Karel Maaswinkel: volgt)

5 sep
Vakantie-impressie/Fotorally foto’s (max. 5 foto’s pp (Beamer))/AV-fotorally (Karel Maaswinkel)
19 sep
Doe-Avond “Hetzelfde, maar dan anders” (na vakantie meer info van Manja Knoop)
01 okt (za)
Foto-excursie Amsterdam-noord (NDSM-werf/IJ-kantine)
03 okt
Plenaire beoordeling clubfoto’s (Nieuwe systematiek waarbij we de foto’s van tevoren thuis kunnen
bekijken)
17 okt
Foto’s Excursie Amsterdam (max 5 pp (beamer))/Fotoportfolio: Fedde van Bemmel
31 okt
Presentatie nieuwe AV’s/Portfolio: Bas van Veghel
04 Nov (Vrij)
Bezoek aan Fotoclub DIN81 (Vollenhove)
14 nov
Presentatie werkgroepen Landschap en Architectuur
28 nov
Jurybeoordeling clubfoto’s (max 2 foto's pp of serie; prints of via beamer)
12 dec
Presentatie/lezing door Liesbeth van Asselt (partner of introducee is welkom)
08 jan (Zat)
Nieuwjaarsreceptie in De Roef(leden met partners)

