Programma Fotoclub Perspectief seizoen 2021 - 2022
Datum

02-09-21
09-09-21
16-09-21
23-09-21
30-09-21
07-10-21

let op: presentaties werkgroepen max 45 minuten / wedstrijden in ieder genre van de werkgroepen 1

Opening seizoen/ vakantieopdracht "weer (samen) op pad", bespreken en uitslag/ gemaakt werk tijdens einduitje
/ eigen werk /uitleg Kettingfoto
Werkgroep straat
Fotobespreken door 2 leden (aftrap Peter/ Anja) / presentatie leden Roofvogelworkshop/ eigen werk / werk
(aspirant-) leden
Camera avond: uitwisselen menu's, tips van en voor elkaar. Hopelijk zijn er nikon, canon, sony, fuji en
..liefhebbers.
Muziek als inspirator voor beeld (Helen) met tot slot keuze foto van de maand / demo Hans analoge spullen uit
schenking/ 10 minuten van Hester over Science Park / werk (aspirant-)leden
Studio avond potret en meer (Bert heeft de regie) bij voldoende animo

Presentatie straat 1/ 1 foto-meer bewerkingen (Carien) met bespreking door de makers van de RAW beelden /
werk (aspirant-)leden
21-10-21 Werkgroep natuur
14-10-21

28-10-21 Uitslag 1e wedstrijd STRAAT fotografie (inzenden 1 september tm 1 oktober) / werk (aspirant-) leden
04-11-21 Studioavond portret en meer 2 (zie 7-10)
11-11-21

Fotobewerking in lightroom(Erick); photoshop (Marjon); luminar (Peter) / presentatie Jos en Dorien, kennismaken
met werk gemaakt als lid van landelijke werkgroep sport /werk (aspirant-) leden

18-11-21
Kettingfoto : presenteren en bespreken van de 4 kettingen / jos bornhijm 15 minuten techniek / de 10-20 minuten
25-11-21 van….Marjon Birza een presentatie van haar reis naar de Finse Wildlife. LET OP: nog 5 dagen inzenden voor
wedstrijd Portret .
02-12-21 Werkgroep straat
09-12-21

Presentatie natuur 1 / presentatie Amsterdamse waterleidingduinen door Gijs / bespreken geprinte foto's in
groepjes : thema is vrij, neem 1 of 2 foto's mee / werk (aspirant-) leden

16-12-21 geen clubavond ivm corona
23-12-21 geen werkgroep ivm corona
30-12-21 geen clubavond
06-01-22 via ZOOM: Algemene Leden Vergadering / "kies je favoriet: thema vrij" dit is een digitale presentatie en verkiezing
13-01-22 geen werkgroep in zoutkeet ivm corona
Uitslag 2e wedstrijd PORTRET fotografie (inzenden 1 november tm 1 december )/ "de 10 minuten van".. Marjon
20-01-22
Birza over haar Berenreis naar Finland/ werk (aspirant-) leden
27-01-22 Werkgroep studio portret en meer
03-02-22 SPREKER: Bianca van der Werf "verbeelding in de fotografie"
10-02-22 Werkgroep natuur
Presentatie straat 2/ "10 minuten van".. .Marjon Birza, berenreis in Finland/ fotobespreken door Alfred en Carien:
17-02-22
inzenden tm zondag 13 februari zie homepage website / werk (aspirant-) leden
24-02-22 Werkgroep
en cultureel
erfgoed van"…Margo Schoote thema natuur en van Hélène over haar reis
Presentatie architectuur
van de 4 kettingen
/ "10 minuten
naar de Rio Tinto in Spanje/ Kies je favoriet,"thema Lentegevoel" : neem 1 print mee; bespreking in groepjes en
daarna kiezen we met paperclips de favoriet / werk (aspirant-) leden
10-03-22 Werkgroep studio, portret en meer
03-03-22

17-03-22 Uitwisseling: met Fotoclub FVGVB uit Amsterdam : presentatie van werk 5 clubleden / werk (aspirant-l)eden
24-03-22 Werkgroep studio, portret en meer
31-03-22 Uitslag 3e wedstrijd ARCHITECTUUR fotografie (inzenden 1 februari tm 1 maart )/ werk (aspirant-) leden
07-04-22 Werkgroep natuur, kleine themagroep
presentatie "Rio Tinto" spanje (door 4 leden) ; de presentatie "collage" door Richard Struijs ; presentatie "Zuidas"
14-04-22
door groepje archtectuur/ fotobespreken door 2 leden: insturen tot en met zondag
21-04-22 Werkgroep architectuur en cultureel erfgoed
presentatie werkgroep natuur/ presentatie werkgroep architectuur/ kies je favoriet, "thema kleurrijk ": neem 1 print
28-04-22
mee/ werk (aspirant-) leden
05-05-22 Bevrijdingsdag
12-05-22

jouw interpretatie van werk van een fotograaf, schilder of andere kunstenaar: lever je voorbeeld(en) in en maak
daar jouw foto('s) bij (max 4 per persoon ). De "10 minuten van"...Peter over zijn reis naar Ijsland.

19-05-22 werkgroep straat
26-05-22 Hemelvaartsdag geen clubavond
02-06-22 Spreker Eli Dijkers
09-06-22 Werkgroep studio, portret en meer
16-06-22 Uitslag 4e wedstrijd NATUUR fotografie (inzenden 1 april tm 1 mei)/ werk (aspirant-) leden /
23-06-22
presentatie werkgroep studio, portret en meer/ rijgen en presentatie kettingen/ eigen werk/ zomerborrel als
afsuiting
07-02-22 einduitje ntb
30-06-22

