Seizoen 2017

07 jan (zat) Nieuwjaarsreceptie in De Roef. Keuze foto van het jaar 016
09 jan Presentatie foto’s met thema: Kou. Max. 5 foto’s pp (digitaal). Discussie deelname wedstrijden
Fotobond. Portfolio van (volgt)
23 jan Presentatie Werkgroep Macro. Overzicht: Andere Kijk Op Harderwijk.
06 feb Algemene ledenvergadering
20 feb Plenaire bespreking clubfoto's. 1 foto of serie in pass-partout; digitale beoordeling vooraf thuis.
06 mrt Introductie Audio-Visual (kennismaking op instap-niveau)
20 mrt Lezing (presentatie door: volgt).
01 apr (zat) Excursie Dierentuin Amersfoort
03 apr Bezoek fotoclub DIN81 (Vollenhove)
01 mei Presentatie werkgroep Architectuur. Na de pauze film: The Decisive Moment (Henri Cartier Benson)
15 mei Bespreking/presentatie foto's bezoek dierentuin Amersfoort (max. 10 foto's pp). Presentatie portfolio:
volgt.
29 mei Jurybespreking clubfoto's (1 foto of serie pp)
12 jun Technische of Doe-avond. Info: volgt
17 jun (zat) Fotorally
04 sep Laat een serie zien (ipv vakantiefoto’s), maar omwille van de tijd: 3 tot max 7 foto’s. Probeer een relatie
te leggen met de lezing van Diana Bokje. Karel Maaswinkel toont zijn nieuwe Fotorally-AV (8 min) en
aansluitend de stand van zaken Expo Catharinakapel en start mail-fotoketting (uitleg door AC).
18 sep Doe-avond (Portretgroep) Deze werkgroep verzorgt een avond voor alle leden (licht/modellen/high &
low key/zelf doen/voorbeelden). Meer info via mail volgt.
30 sep (Zat) Foto-excursie Landschaftspark Duisberg-Nord (zie Clubactiviteiten)
02 okt Plenaire beoordeling clubfoto's (2 foto's of serie pp (alleen prints, geen beamer)
16 okt Presentatie portretfoto's en foto's van excursie naar Duisburg(meer informatie: Clubactiviteiten)
30 okt Presentatie nieuwe Audio-Visuals (recent werk Werkgroep AV). Uitleg en opzet voor deelname aan
wedstrijden Fotobond (als club en individueel).
02 nov(Don) Bezoek Foto-Fabriek Groningen: hoe wordt een fotoboek gemaakt?
11 nov(Zat) Opening Expositie in Catharinakapel van 15.00 - 17.00 uur (voor informatie)
13 nov Presentatie Werkgroep Landschap; nieuwe presentatievormen (presentatie door Kreawood)

27 nov Jurybeoordeling clubfoto's (1 foto of serie pp/alleen beamer).
11 dec Presentatie Job van de Groep: 3D-fotografie met als titel “Bekijk de wereld eens door een andere bril”.

