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Aanstaande maandag 12 mei gaan we foto’s inlijsten en van passe partout voorzien. Dit is de vorige maand
blijven liggen en daar gaan we nu mee verder. Ook zal Arnold Jipping (die er de vorige keer niet was) nog
tekst en uitleg geven over de bewerking van foto’s in Fotoshop.
Wil je er iets meer van weten, bereid dan met je vragen voor.

Maandag 12 mei: Wat verder ter tafel komt

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

Bulletin
UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Presentatie van Albert Klok
Mijn korte presentatie komt voort uit een opmerking die ik soms op clubavonden hoor, als er een foto
nogal fors is bewerkt: "Wat heeft dat nou met fotografie te maken?" 
Ook in het analoge tijdperk werden foto's al flink gemanipuleerd en al heel vroeg hebben kunstenaars
de fotografie als kunstmedium ontdekt en gebruikt.De bovengenoemde vraag zegt dus vooral iets over
degene die de vraag stelt; een bepaalde visie op wat fotografie is en wat niet. In mijn presentatie laat
ik wat voorbeelden zien. Eigen werk en "eerlijk gejat".

ZATERDAG 10 MEI
FOTOUITSTAPJE

Het jaarlijkse fotouitstapje vindt dit jaar plaats op
zaterdag 10 mei 2014. We gaan naar Nationaal
Park Dwingelderveld.

De start / samenkomst is tussen 09.00-10.00 uur 
vanuit “Dwingelderveld Bezoekerscentrum”.

Benderse 22, 7963 RA Ruinen
tel. 0522 - 472951

dwingelderveld@drenthe.nl

Omdat het daar pas om 10.00 uur open is kunnen
we eerst alvast even rondkijken dan om 10.00 uur
aan de koffie gaan.
Als je gewend bent ‘s middags te lunchen, kan /
mag je dat meenemen. Dit kunnen we dan in het
bezoekerscentrum nuttigen. Ieder is vrij om te fo-
tograferen. Rond 15.00 uur wordt de groep ont-
bonden. 
De resultaten van deze fotodag ver  wachten we 16
juni op de clubavond. Het liefst op papier.

We wensen jullie een leuke foto-uitstap toe.
Wiebo en Jan

A G E N D A 
Zaterdag 10 mei: 

Fotouitstapje naar Dwingelderveld.
Maandag 12 mei: 

Wat verder ter tafel komt. 
Wat je 14 april geleerd hebt en in de 
praktijk hebt toegepast. Neem foto’s mee
voor bespreking en beoordeling. 
Thema is vrij.

Maandag 16 juni: 
Resultaten van het fotouitstapje 
Dwingelderveld van zaterdag 10 mei. 
Het liefst op papier.

Dan vakantie. 
We beginnen op maandag 8 september weer:
Thema “Zomeroogst”
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Beeldspraak 30 jaar jong
De Harense fotoclub Beeldspraak organiseert een
expositie en een wedstrijd om dit lustrum te vieren

Persbericht
In mei 2014 bestaat de Harense fotoclub Beeld-
spraak 30 jaar.
We vieren dit lustrum door in mei een expositie te
organiseren in de etalages van de winkels in de ge-
meente Haren. De expositie wordt georganiseerd in

GLUREN BIJ DE BUREN.....
VEENDAM – Stichting Oude Groninger Ker-
ken (SOGK) houdt voor de vierde keer een
fotowedstrijd voor amateurfotografen.
Het thema is: ‘Kerken door de seizoenen
heen’. De fotografen kunnen hier een eigen
invulling aan geven. Eén beperking: alleen
foto’s van kerken of kerkhoven van de
SOGK dingen mee naar de prijzen.
Fotowedstrijd
De (maximaal vijf) foto’s kunnen geüpload
worden via www.groningerkerken.nl/foto-
wedstrijd. Hier is ook alle informatie over en
de voorwaarden van deelname aan de foto-
wedstrijd te vinden. De uiterste inzenddatum
is 18 augustus 2014.
Kalender
Net als bij de eerste drie edities worden 13 foto’s gebruikt voor de jaarlijkse SOGK-kalender. De winnende
foto krijgt een ereplaats op de voorkant van de kalender.
De maker van de winnende foto krijgt bovendien een driedaags arrangement voor twee personen in Erf-
goedlogies Nieuw-Midhuizen in Vierhuizen aangeboden.
De makers van de overige 12 foto’s die op de kalender geplaatst worden, ontvangen een prijzenpakket.

samenwerking met de winkeliersvereniging Onder-
nemend Haren. In zoveel mogelijk etalages van
winkels in de kern van Haren worden foto’s tentoon-
gesteld van de leden van fotoclub Beeldspraak. Er
hebben zich 55 winkels aangemeld.

Aan de expositie wordt een fotowedstrijd verbon-
den, waaraan iedereen mee kan doen. Van 10 mei
tot 1 juni kan men maximaal twee digitale foto’s op-
sturen naar Fotobeeldspraak@gmail.com Het
thema voor de foto’s is “je eigen omgeving”.

Een deskundige jury (leden van de lustrumcommis-
sie) zal de mooiste/beste foto uitkiezen. De foto van
de winnaar wordt gepubliceerd in Haren de Krant.
Daarnaast ontvangt de winnaar een vergroting van
zijn/haar foto en een jaar gratis lidmaatschap van
fotoclub Beeldspraak.

Zie voor informatie over Beeldspraak: 
www.fotoclubbeeldspraak.nl


