
Op 13 apri l kan de clubavond niet

doorgaan in De Klabbe.

Vanwege Pasen is De Klabbe dicht.

We komen daarom op 6 apri l bi jeen,

waarschi jnl i jk in de grote zaal.

FACT bijeenkomst

Woensdag 26 februari zi jn Wil ly en Bertus

naar een bi jeenkomst van het FACT

geweest.

FACT (Fotoactiviteit Groningen) bestaat

nu 5 jaar. Aan alle Fotoclubs uit district

Groningen die l id zi jn van de Fotobond (7)

werd gevraagd om samen met het FACT

van gedachten te wisselen. En te ki jken

waarmee wij elkaar kunnen steunen en

hoe we kunnen samenwerken.

Dit jaar gaat FACT voor het eerst naar de

landel i jke vergadering van de Fotobond

(op 14 maart) om te ervaren hoe het

binnen de bond toegaat. En wat wij in het

noorden daaraan kunnen hebben.

Zo is er ook samenwerking gezocht met

AFV Fivelfoto om de jaarl i jkse club

fotowedstri jd te faci l i teren.

Men is gezamenli jk nog in overleg over

hoe dit er uit gaat zien. (wordt vervolgd)

De informatieve avonden met sprekers en

doe dagen worden door de clubs zeer

gewaardeerd. Gevraagd werd of er nog

ideeën waren die FACT gezamenli jk met

de clubs kan organiseren. Zo zi jn er een

aantal ideeën geopperd zoals een lokale

fotowedstri jd of een gezamenli jke

expositie. Ook is er geopperd om beter

zichtbaar te zi jn door middel van een

website omdat via facebook, zoals het nu

gaat, niet al le clubs bereikt worden.

FACT is ook benaderd door de fotobond

of zi j er iets voor voelen de fotoclub-

wedstri jd voor 2021 te organiseren.

Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club verder op 20 juni 1986
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i .v.m. Pasen

Clubavond 1 3 apri l gaat naar 6 apri l

Op zich staat men hier niet negatief tegenover maar het betekent dat zi j dit niet al leen

kunnen organiseren. De clubs wordt gevraagd of die daarin mee wil len helpen alvorens

men dit toezegt aan de fotobond. Een aantal clubs heeft aangegeven daar niet negatief

tegen over te staan. Wat dit precies gaat inhouden wordt nog uitgezocht.

Hier volgt binnenkort meer over.

Al met al een geslaagde avond waar nuttige discussies ontstonden met de bedoeling dit

volgend jaar weer te doen.

Bertus



Vorig jaar waren er 20 deelnemers,

w.o. Hans Neinhuis en Wim Tuinman

van Noorderl icht.

De serie hiernaast had een eervol le

vermelding . De volledige uitslag

hebben jul l ie via mail gekregen.



Fragment uit DvhN:

De tien verdiepingen tellende flat De Renne in Stadskanaal krijgt vanafhalf

maart letterlijk een gezicht.

KunstenaarMichel Velt gaat een vrouw schilderen op een van de gevels.

De kunstenaar begint op 14 maart met de immense klus. De vrouwenfiguur

wordt 30 meter hoog en 10 meter breed.

Het iconische beeldmoet klaar zijn voor vrijdag 27maart.

In apri l wordt “De Renne” in Stadskanaal gesloopt. Hendrik heeft in overleg

met de verantwoordel i jke van woningcorporatie Lefier toestemming het

gebouw op 28 maart in te gaan met een groep fotografen.

Dit wordt het hoofddoel van de excursie, plannen voor een verdere invul l ing

(andere locaties in de omgeving) zi jn in voorbereiding. Waarschi jnl i jk

beginnen we 's middags. Leden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor

deelname bij : secretaris@fotoclubnoorderl icht.nl

Bert Meijer / Hendrik Watermulder

De organisatoren van de geplande excursie in het voorjaar hebben een bestemming vastgesteld.

Omdat het een bi jzondere locatie en situatie betreft is er een vaste datum voor deze activiteit.

Voorlopig zi jn een aantal zaken bekend.

Ti jdens de clubavond wordt meer duidel i jk.

Dromerige sfeer
We maken eerst een foto met een dromerige uitstral ing. Hiervoor zet je jouw camera op
een statief. Je mag een lens naar keuze gebruiken en kunt overal aan de slag. Zet
bi jvoorbeeld een plant, vaas, of een ander voorwerp op een tafel. Of zoek buiten een
mooie plek op.
Activeer meervoudige bel ichting en maak vanaf statief de eerste foto voor de
dubbelopname. Daarna wacht de camera tot je de tweede foto maakt.
Voordat je die tweede opname maakt, zet je de camera eerst op handmatig scherpstel len.
Draai vervolgens aan de scherpstelring en maakt het beeld onscherp door heel dichtbi j
scherp te stel len. Druk dan af om de tweede foto te maken.
Beki jk de dubbelopname op het scherm. De foto heeft een soort gloed gekregen, doordat
de scherpe foto is gemengd met het onscherpe exemplaar. Zo ontstaat een dromerige
sfeer. De sterkte van het effect bepaal je zelf door de tweede foto meer of minder
onscherp te maken.




