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UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Slopen.....gesloopt
Aanstaande maandag 9 oktober komt het thema van de
uitwisseling aan de orde. Vorig jaar tijdens de finale bespreking van Rood in het landschap is er een nieuw thema
bedacht, en wel: SLOPEN / GESLOOPT.
Onze leden kunnen max. 2 foto’s inleveren op de clubavond van 9 oktober. We gaan dan samen bespreken
welke foto’s FC Noorderlicht zullen vertegenwoordigen bij de
uitwisseling. Formaat
40/50 cm incl. Passe
Partout. (Bondsformaat). Niet in lijst of
achter glas.

Van iedere deelnemende club worden 8
foto’s ingeleverd die
d.m.v. een bespreekschema worden beoordeeld.

Het bespreekschema wordt op 17 oktober tijdens een bijzondere vergadering van AFV Fivelfoto bekend gemaakt.
Ook zal dan een nieuw thema gekozen worden.
Tevens zal op deze avond nog een fotograaf vertellen
over zijn fotobelevenissen.

Degene die ook naar deze avond willen kunnen zich opgeven bij de secretaris.

Maandelijks
nieuwe rubriek
in het Bulletin

Met ingang van deze maand
komt er maandelijks een
nieuwe rubriek in het Bulletin.
In deze rubriek “Geef de pen aan...” komen leden aan het
woord die iets over zichzelf kunnen vertellen. Bert Meijer
geeft de aftrap en zal tegelijk aangegeven aan wie hij de pen
doorgeeft. Van die persoon, als hij de uitnodiging aanvaardt,
wordt gevraagd zijn verhaal een week voor de volgende
clubavond aan te leveren bij de secretaris.
Half velletje A4 is genoeg.

AGENDA

Oktober 2017

Maandag 9 oktober:
"Slopen/gesloopt" Er worden 8 foto’s uitgezocht
Max 2 foto’s per persoon inleveren

Dinsdag 17 oktober:
GEZAMENLIJKE FOTO-UITWISSELINGSAVOND VAN
DINSDAG 17 OKTOBER 2017 IN DE RECREATIEZAAL
VAN HET ASWA GEBOUW AAN DE BURGEMEESTER
KLAUCKELAAN 16 TE APPINGEDAM
Aanvang 20.00 uur
Programma:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. inventarisatie clubs, groepen en verenigingen mbt
uit te wisselen werkstukken;
onderwerp SLOPEN/GESLOOPT
4. Fotograaf van FC Groningen de heer Erwin Otten
vertoont en vertelt over zijn fotobelevenissen .
5 bespreekschema
6. keuze en vaststelling nieuw onderwerp
7. uitwisseling van werkstukken
8. sluiting
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")

ONZE WEBSITE

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

18 SEPTEMBER

De zaal was behoorlijk vol, op 18 september zijn
er voor jullie óók stoelen klaargezet.

Zoals jullie hebben kunnen lezen is er iets veranderd aan de presentatie op clubavonden van digitale beelden:
Bertus Kamps heeft daarover bericht.
Gisteravond is begonnen met de presentatie van
foto's op papier. Daarna is de nieuwe 'digivorm'
nogmaals door Bertus gepresenteerd en uitgelegd. Er zijn nog wat meningsverschillen over vorm
en inhoud.
Maar...
- We hebben besloten dat een ieder één foto in
de map 'Digitale Inzendingen' mag uploaden,
hoe dat werkt via Google Drive mag je vast
nog wel voorzichtig vragen aan Bertus.
- De verzamelde foto's zijn altijd eigen vrije
keuze, niet gebonden aan het thema of onderwerp van de bijeenkomst.
- In tegenstelling tot eerdere berichten is er geen
selectiecommissie ingesteld.
Zo gaan we de komende tijd deze nieuwe 'digivorm' testen. Uiteindelijk hebben foto's op papier
de voorkeur.
Hopelijk zien we elkaar op 9 oktober om 19:30 u.
Dan worden 8 foto's gekozen die meegaan naar
de jaarlijkse fotowedstrijd van Fivelfoto.
Misschien rest er nog tijd voor een kijkje in de digitale map.
Zie natuurlijk ook het bulletin.
Ik geef de pen aan:
Jenneke

Deze maand:
Bert Meijer

Kijk
Ook gisteravond kwam hij binnen. Hij kijkt rond en gaat zitten op de meest strategische plek. Zelf niet zo in beeld
maar hij heeft perfect zicht op het doen en laten van de
gasten van het Newscafe. Wat hij zich misschien niet realiseert is dat ook hij wordt gezien. Ja, natuurlijk wordt hij gezien. In de stad, op straat, in publieke ruimten, overal waar
mensen zijn wordt er druk gekeken én gezien.
Eerder die dag staan twee meisjes met allebei lang blond
haar voor een winkelruit. Ze buigen zich om de beurt voorover en weer snel rechtop om het haar over hun hoofd te
zien zwaaien. De een zwiept nog mooier dan de ander. Ze
hebben geen idee van de mensen achter de ruit die staan
te genieten van de onschuld van deze scène. De bedrijfsleider vertelt ’s avonds thuis wat hij heeft gezien. Hij denkt

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

Flip Kiewiet en Bertus Kamps zijn woensdag 4-10
in Westerwolde geweest voor ons jaarlijkse
clubuitstapje in 2018. (Datum is nog niet bekend)
Wij hebben daar een aantal interessante
objecten/gebieden gevonden die de moeite waard
zijn die dag te bezoeken en die leuke foto’s kunnen opleveren. De route die we gaan volgen kan
nog niet helemaal bepaald worden omdat er vragen uitstaan bij objecten en voorzieningen die
binnenkort beantwoord zullen worden.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

aan de tijd dat hij zelf jong was. Hoe gedroeg híj zich toen?
Vandaag staan achter bar drie medewerkers die de genodigden voor het symposium straks van een drankje voorzien. Die éne medewerker heeft een té strakke glimlach
getrokken, hij voelt zich niet op zijn gemak. De gasten druppelen binnen; met drankje en hapje zoeken ze een plekje
aan een gejaste statafel. Op een gegeven moment staat
overal iemand, aan sommige tafels twee maar aan de
meeste een enkele gast. Ze kijken rond en staan te bewegen van het ene naar het andere been.
Die man in het Newscafe, de meiden voor de winkelruit, de
barman, de congresgangers. Het zijn allemaal prachtige
portretten… Kon ik het maar vastleggen.
Misschien ben ik wel gefotografeerd terwijl ik dit schrijf in
het UMCG aan een tafeltje naast de fontein.
Bert
Dit is de start van een reeks columns van en door de leden
van Fotoclub Noorderlicht. Ik heb hier een schets gegeven
van hoe, direct of indirect, de schrijver met beelden werkt.
Ik heb hier geprobeerd een beeld te schetsen met mijn pen
van mensen om mij heen. Wat de volgende columnist doet
is aan hem of haar. Het is een vrije opdracht.

