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Bulletin

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

UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

November 2016

Bespreking “Rood in ‘t landschap”
Maandag 14 november, aanvang19.30 uur

Dinsdag 18 oktober zijn een aantal leden van fotoclub Noorderlicht naar Appingedam geweest om daar
de oogst van ons in te leveren. Deze worden besproken en beoordeeld door ................. Wij moeten de

foto’s van De Pollen bespreken aanstaande maandag. De foto's zullen door de deelnemende clubs op

dinsdagavond 17 januari 2017 worden besproken op een gezamenlijke avond in Appingedam. Daar
wordt uit het gebodene ook een “beste foto” gekozen. Iedereen kan naar deze avond op 17 januari

2017. Wel graag even opgeven bij de secretaris.

FOTOUITSTAPJE 2017
We zoeken weer een of meerdere leden
die zich geroepen voelen het uitstapje
volgend jaar te organiseren.

Uitwisseling AFV Fivelfoto
met spreker mevr. Annemarie van Tienhoven en
partner Marcel Uilen tijdens clubuitwisseling.
Thema van de spreekbeurt was onderwater fotografie.....

AGENDA

Let op!!!! AANVANG 19.30 UUR

Maandag 14 november, aanvang 19.30 uur:
Beoordeling foto’s andere club in kader
van uitwisseling Fivelfoto.
Tips en Tricks:
Avond- en nachtfotografie
Maandag 12 december, aanvang 19.30 uur:
FOTOWEDSTRIJD:
“Avond- en nachtfotografie”
We kiezen de beste foto van de club.
Presentatie op papier graag....

Maandag 9 januari, aanvang 19.30 uur:
3D fotografie demonstratie
Onder voorbehoud!!!

Maandag 13 februari, aanvang 19.30 uur:
JAARVERGADERING
Presenteren eigen werk. Geen thema

Maandag 13 maart, aanvang 19.30 uur:
KETTINGFOTO
Resultaten



 
 
 




 







  

 
 

 


  





 






 cursus compositie
Van uit de fotobond is er een
opgezet die door Bondsmentoren in het land

 

 
wordt gegeven.

 Willem

 

Lezing gegeven
door
Hazenberg.


Wanneer:
woensdag 23 november van 20:00 tot 22:00
 

Waar: De Stroming Merwedes










 




Doelstelling: 


 gevolgde


aan
Deelnemers
kunnen
na de
lezing
de hand van aangeboden
informatie en criteria

kritisch hun eigen en andermans
 
 foto’s
 beoorde
len op het
onderdeel
compositie

 
 

Doelgroep: Ieder lid van het Centrum voor Vrijetijdsfotografie, ongeacht
 het niveau

Les materiaal:
Handout,


 Powerpointpresentatie



met voorbeelden
en
oefeningen,
Nadien
te
 


downloaden van de site.
Duur: Lezing van max. 100 minuten


  
  







 









WEET IK HET
WEET JIJ HET



3D
fotografie

Jan Menzinga heeft
een paar jaar geleden iets verteld over
3D fotografie, maar
toen nog geen projectie. De techniek staat niet stil en ook bij Jan
niet. Hij kan (en wil) nog wel eens terug komen
en ons uitleg geven oven zijn 3D fotografie. De
planning is in januari.

TECHNIEK BIJ
FC NOORDERLICHT

Het ligt in de bedoeling drie ingelaste maandagavonden te houden die puur en alleen maar te
maken hebben met techniek in de fotografie.

Denk aan de werking van je camera.
Omgaan met een fotobewerkingsprogramma, dit
kan zijn o.a. Lightroom.

We willen even aftasten in hoeverre er animo is
voor dit soort avonden.

Het is in De Klabbe wel mogelijk om een drietal
avonden in te lassen.

