Noorderlicht

Bulletin

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

UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Nieuw seizoen, nieuwe kansen
Na een welverdiende vakantie is het nu weer tijd om de
draad weer op te pakken.
We hebben als bestuur niet stilgezeten. We hebben de lijnen een beetje uitgestippeld zoals we het vanaf september
willen gaan doen.
Allereerst de indeling van de ruimte bij de Klabbe waar we
maandelijks samen komen.
De tekening hieronder laat niets te raden over.
De tafels worden tegen de biljarts gezet en de zitplaatsen
er achter. Zo kan iedereen goed “op het bord” kijken.Mocht
het toch nog niet goed werken. Bedenken we weer iets anders.
We hebben ook een beetje aan de presentatie van foto’s
gesleuteld.

We streven er naar de foto's op papier in te leveren. (max.
5). Hier kan dan voldoende aandacht aan besteed worden
tijdens de presentatie.
Die presentatie geschiedt door de maker zelf.
De digitale beelden (max 3), die je graag besproken wilt
hebben, plaats je een week voor de clubavond in de map
van Google drive1)
De beelden worden dan verzameld en voor-geselecteerd
door het bestuur. Tijdens de presentatie op de clubavond
komen deze foto's (of een selectie ervan) aan de orde.
Maar de papieren foto's hebben voorrang. Is er geen tijd
meer voor de digitale beelden gaan ze naar een volgende
clubavond.

) We hebben een
account aangemaakt
in Google. Om niet
op de zaken vooruit
te lopen krijgen jullie
binnenkort de nodige
instructies via de
mail i.v.m. inloggen
e.d.
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Maandag 18 september:
“Zomeroogst” (max 5 foto’s) en/of 3 digitaal
Maandag 9 oktober:
"Slopen/gesloopt" Er worden 8 foto’s uitgezocht
Dinsdag 17 oktober 2):
naar Fivelfoto voor uitwisseling
werkstukken "Slopen/gesloopt"
Maandag 13 november:
Ron Buist met zijn natuurfoto presentatie.
Maandag 11 december:
Bespreking foto's andere club (Fivelfoto)
Maandag 8 januari 2018:
Clubfotowedstrijd "Portret/portretten"
Dinsdag 16 januari:
naar Fivelfoto.
(finale bespreking "Slopen/gesloopt")

): Het duurt nog even, want we genieten nu nog van
deze fantastische heerlijke zomer ...........!!! ,maar op
dinsdag 17 oktober organiseert Fivelfoto de jaarlijkse foto
uitwisseling. Het onderwerp dat we met elkaar hebben
uitgekozen is : SLOPEN / GESLOOPT.
We menen dat dit een behoorlijk pittig onderwerp/ thema
is. Fivelfoto kan u ook iets nieuws verklappen:
Per september 2017 heeft de club een nieuw onderkomen, dit is in het ASWA-gebouw aan de Burgemeester
Klauckelaan 16 te Appingedam. ( voorheen kweekschool
naast het sportpark, parkeren kan op de parkeerplaats
van de JUMBO)
De club was helaas genoodzaakt om een andere vergaderlokaliteit te zoeken omdat het verpleeghuis Solwerd
in de nabije toekomst zal worden gesloten.
Op de bijeenkomst van 17 oktober zal na de uitwisseling
van de foto's ons lid Saskia Kunst vertellen en resultaten
laten zien hoe zij haar modellen fotografie aanpakt.Het
lijkt weer een leuke avond te worden.
Natuurlijk wordt te zijner tijd een definitieve agenda aan
u gezonden.Fivelfoto hoopt dat uw club meedoet aan
deze foto uitwisseling en wenst u succes.
Er kunnen per club 8 fysieke foto's worden uitgewisseld.
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Nieuwe laptop

De club heeft zich een nieuwe
laptop aangeschaft. Dat was
ook wel nodig, want we hadden
er geen. Er moest steeds geleend worden van een van de
leden. De leden vonden dat ook
niet erg. Maar wij wel. Nu hebben we er zelf een. Hij is voorzien van een lightroom-versie.
Nu we zelf een laptop hebben zijn er ook meer mogelijkheden om bijvoorbeeld de foto’s, die anders op stick werden
aangeleverd, nu te uploaden in een Google drive account.
Hierover zal Bertus jullie informeren in een aparte mail.

Zie voor recente fotowedstrijden en nieuwtjes de
Site van de FOTOBOND. http://fotobond.nl/

Van 7 juli tot 4 oktober exposeer ik een deel van m'n foto's
in Theehuis Selwerderhof,
www.eppeokken.nl - zie bij Expositie.
Neem ook even een kijkje. Het is de moeite waard.

MARCEL KERDIJK in Estland

Kwam een foto tegen van Marcel Kerdijk (wie kent hem
niet...). Hij is erg actief op internet m.n. op YouTube, waar
hij dagelijks een vlog plaatst. Op dit moment zit hij in Estland. Bovenstaande foto is daar ook gemaakt van de Keila
waterval. Belangstellenden kunnen zijn vlog volgen en
daarop abonneren. http://www.marcelkerdijk.com/vlog/
Hij is goed bezig. Via persoonlijk bericht groet hij alle leden
van Fotoclub Noorderlicht.

U vindt hier algemene informatie over de Fotobond, officiëel de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen.
De Fotobond is een organisatie zonder winstoogmerk, die diensten en producten aan haar leden aanbiedt. De Fotobond heeft 16 Afdelingen die de verenigingen in hun regio overkoepelen. De Afdelingen coördineren en organiseren activiteiten in hun regio en bieden de lokale verenigingen ondersteuning. O.a. in ledenvorming, bondsmentoren,
fotobespreking, wedstrijden, gespreksgroepen en internationale contacten.

Is de Fotobond er voor iedereen?
Ja natuurlijk, de Fotobond is er voor iedereen die fotografeert, van jong tot oud, van beginner tot bijna professionele fotograaf. Er zijn vele activiteiten en diensten die van belang zijn en die beginnende fotografen op weg helpen.

Er zijn vele fotoclubs in ons land. In bijna iedere plaats vind je er wel één, vaak met een eigen karakter. Wie overweegt
zich aan te sluiten kan zich dan ook beter goed oriënteren door bijvoorbeeld eens vrijblijvend een clubavond te bezoeken: er zijn kleine clubs, grote clubs, gespecialiseerde clubs (met bijvoorbeeld alleen zwart-wit, landschap), gevorderde
clubs, maar ook die waar beginners welkom zijn, clubs waar de leden elkaar onbeschroomd de waarheid kunnen zeggen, clubs waar aardigheid en het samen zijn de boventoon voeren. Bij de meeste clubs – en daar gaat het uiteindelijk
om! – zullen de leden elkaar aansporen tot grotere fotografische activiteit en het zo gezellig maken dat geen lid een bijeenkomst wil overslaan.

Vrijwel alle fotoclubs zijn aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, de B.N.A.F.V. of
kortweg “De Fotobond”. Hierbij zijn zo’n 7400 leden aangesloten. Zij is de belangenbehartiger voor de Nederlandse
amateurfotografie. De Fotobond verzorgt rechtstreeks of via zestien afzonderlijke afdelingen, waarin ons land door de
Fotobond is verdeeld, een groot aantal activiteiten en diensten voor de aangesloten clubs en hun leden. De Fotobond
is lid van de FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique).

