Noorderlicht

Bulletin

Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.

UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Januari 2014

Jurjen Veerman bespreekt eigen werk en van de leden
Maandag 13 januari houdt FCNoorderlicht hun
maandelijkse clubavond. Deze avond is de bekende fotograaf Jurjen Veerman uit Vries uitgenodigd zijn werk en ook dat van de leden te
bespreken. De bespreking zal niet alleen gaan over
techniek, belichting, sluitertijden, diafragma maar
vooral ook over compositie, kleurgebruik, materiaalkeuze.

Kortom alles wat je in de fotografie kunt verwachten.
Ieder lid mag 1 of 2 foto’s meenemen om in de groep
te bespreken. Het liefst op papier

foto: Jurjen Veerman

Foto-bespreking Appingedam
21 januari 2014

In het kader van de fotouitwisseling in Appingedam
hebben we foto’s besproken van een andere club,
nl. Fotoclub Veendam. Onze foto’s worden “gejureerd” door fotogroep Loppersum. Op dinsdag 21
januari 2014 worden de foto’s in Appingedam bij
fotoclub Fivelfoto, nadat ze door alle aanwezigen
zijn bekeken en beoordeeld, weer teruggegeven
aan de eigenaars. Als je opgeeft bij de secretaris,
kun je er ook naar toe.

Februari:

NIEUWE WEBSITE

Zoals jullie hebben gezien heeft onze website
een gedaanteverwisseling ondergaan. Eenvouding en overzichtelijk. Ieder lid krijgt een stukje
ruimte op deze site. Moet je wel foto’s opsturen
natuurlijk. Je kunt foto’s blijven sturen, omdat ze
iedere 3 maand worden ververst. Dat kan dan
naar Eppe Okken. Dit bulletin zal ook op de
nieuwe site staan.Naam blijft hetzelfde.
Wil je je foto’s ook op de website of wil je de inhoud wijzigen stuur mij dan 10 á 15 jpegs.
Max formaat per foto ca 800 pixels aan de lange
kant.
De webmaster: e.b.okken@ziggo.nl
www.fotoclubnoorderlicht.nl

Deze avond gaan we naast de verplichte jaarvergadering en vrije ronde houden. Ieder die iets leuks
op het gebied van de fotografie te melden heeft kan
dat deze avond doen. Neem nooit eerder vertoond
werk mee naar deze avond. Hetzij op papier of digitaal. Max 3 foto’s per persoon.

De clubwedstrijd wordt

gehouden in Maart 2014.
Het THEMA is “REGEN”

