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Er mogen twee foto’s worden ingeleverd die gaan
strijden om de eeuwige roem en eer. En natuurlijk
een eervolle vermelding op de website.

Foto’s wel graag afdrukken en eventueel in passe
partout. 

Digitale foto’s mag je wel laten zien. maar doen
niet mee voor de wedstrijd,

Fotoavond met 
natuurfotograaf/filmer 

PAUL KLAVER
Donderdagavond was een drukbezochte dag bij fo-
toclub Veendam waar Paul Klaver (die heeft mee-
gewerkt aan de natuurfilm "De Nieuwe Wildernis"
over de Oostvaardersplassen.) Hij heeft o.a. de
"time lapse" opnamen voor zijn rekening genomen.
Het was een heel mooie avond met prachtige Time-
lapse opnamen. Hij legde ook uit hoe je dat zelf ook
kan doen. Zes leden van Noorderlicht hebben deze
mooie leerzame avond bezocht.

WWW.FOTOCLUBNOORDERLICHT.NL

Maandag a.s. Fotowedstrijd:  Het THEMA is dan “REGEN”

Noorderlicht
Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.
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14 april: Workshop in 2 zalen
We kregen in de jaarvergadering de vraag om aan
de verschillende technieken in de fotografie aan-
dacht te besteden. Dat kan zijn o.a. het gebruik van
de camera. Opnametechniek. Fotobewerking met
Lightroom of een ander programma. Creatief bewer-
ken. Afwerking, passe partout snijden enz.
Maandag 14 april gaan we de groep in een aantal
workshops opdelen. Degene die zich tot een be-
paalde groep voelt aangetrokken sluit zich daar bij
aan. Omdat we elkaar dan niet teveel willen storen
krijgen we zaal 7 er ook bij.
Dus bereid je voor met de vragen die je die maandag
aan de specialisten wilt voorleggen.
Heb jij ook een specialisme... laat het ons dan weten.
Onder het motto: WEETIKHETWEETJIJHET.

WEETIKHETWEETJIJHET...

Zaterdag 10 mei 
Fotouitstapje

De succesformule “Fotouitstapje” wordt ook dit jaar
weer gehouden. Wibo en Otto zullen e.e.a. uitzet-
ten. We zijn zeer benieuwd waar het heen zal gaan.
Ieder jaar is het weer een verrassing.....

Vervolg workshop 12 mei
Het is goed mogelijk dat er reden is om de work-
shops van 14 april een vervolg te geven op 12 mei.
Je kunt ook de event. resultaten laten zien wat je in
april geleerd hebt. Neem maar mee voor bespreking


