
Datum Wat te doen

29-Aug-19 werkgroep straat 1

05-sep-19 OPENING + foto's einduitje Naarden Vesting  en vakantiethema "onderweg", tevens winnaar bekend maken (margo+dick))

12-Sep-19 werkgroep natuur 1

19-sep-19 GDT-I inleveren digitaal: thema vervoer / tafeltjesavond: neem 1 een print mee (A4) ter bespreking / eigen werk

26-Sep-19 mentoraat 1

03-okt-19
kies je favoriet thema "strand en/of zand". Neem 1 print mee , iedereen stemt met de paperclips./ Foto's voor en na (bewerking) 

door 2 of 3  fotografen  /eigen werk 

10-Oct-19 werkgroep portret 1

17-okt-19 SPREKER Jan Nabuurs: Foto Documentair *

24-Oct-19 werkgroep cultureel erfgoed en architectuur 1

31-okt-19 uitslag GDT-I /  eigen werk 

7-Nov-19 mentoraat 2

14-nov-19 Spreker: Ingeborg Deppe, natuurfotografe.  "Het landschap en ik". Hoe kom ik tot keuzes, ook in techniek.

21-Nov-19 Zoutkeet niet beschikbaar i.v.m. Sinterklaasfeest 

28-nov-19 presentatie natuur (45 min) / tafeltjes avond "2 of 3-luik"  (13x18 of A4 geprint ) ; 

5-Dec-19 sinterklaasavond (alternatieve datum voor een werkgroep mogelijk?)

12-dec-19 kies je favoriet thema "alledaags en toch anders" /   presentatie cultureel erfgoed en presentatie portret  (beiden 35  min)

19-Dec-19 werkgroep straat 

26-dec-19 xxxxxxxxxxxxxxx

2-Jan-20

09-jan-20 GDT-II inleveren digitaal: thema sport en bewegen / Digitale start "je feestdagen(creatief) in beeld" ALV ledenvergadering + borrel

16-Jan-20 mentoraat 3

23-jan-20 presentatie straat (40 minuten)  /    "Goud van/of  Oud" , duik eens in je archief ….(print of digitaal) *

30-Jan-20 werkgroep portret 2

06-feb-20 uitslag GDT-II    /  eigen werk 

13-Feb-20 werkgroep cultureel erfgoed en architectuur 2
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20-feb-20 SPREKER:  Diana Bokje:  Beeldtaal. "Van maken naar raken"…

27-Feb-20 werkgroep natuur 2

05-mrt-20 presentatie portret / vragen half uurtje (techniek etc) 

12-Mar-20 mentoraat 4

19-mrt-20 Kies je favoriet thema "dieren" en " Raad de Plaat " *

26-Mar-20 werkgroep straat 2

02-apr-20 presentatie cultureel erfgoed/ eigen werk 

9-Apr-20 mentoraat 5 (laatste avond) 

16-apr-20 GDT-III inleveren geprint en in passe partout: thema Minimalisme /    SPREKER

23-Apr-20 werkgroep portret 3

30-apr-20 presentatie natuur (45 min) / presentatie mentoraat (1 uur)

7-May-20 fotosoos   of inhaaldatum werkgroep

14-mei-20 uitslag GDT-III en einduitslag   / eigen werk

21-May-20 Hemelvaartsdag

28-mei-20 presentatie portret, presentatie straat 

4-Jun-20 fotosoos of inhaaldatum werkgroep

11-jun-20 einduitje
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