
PROGRAMMA 1e HALFJAAR 2019 –versie 0 
Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in 

Alblasserdam, tenzij anders aangegeven. 

 02-01-2019 Foto van het Jaar, door jury Rob van der Plas en bespreken van het programma.  

 12-01-2019 ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 

 16-01-2019 Foto van de Maand, thema ‘Goedemorgen’ en aandacht voor het wedstrijdthema 

‘Tijd’. 

 30-01-2019 Algemene Ledenvergadering en presentatie van de ‘Estafette reeks’ van 2018. 

 09-02-2019 ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 

 13-02-2019 Foto van de Maand, thema ‘Boeken’ en presentatie van het halfjaarthema ‘een serie 

van 3 of 5 foto’s met het thema ‘Zand’  

 27-02-2019 Reisfotografie door Cor de Bruijn en selecteren voor de ASD-wedstrijd “Tijd”.  

 09-03-2019  ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 

 13-03-2019 Selectie voor tentoonstellingen jubileum, inleveren van foto’s voor ASD en presentaties 

van foto-uitstapjes. 

 19-03-2019 DINSDAG: Drechtstedenclubs in Sliedrecht, spreker nader op te geven. 

 27-03-2019 Foto van de Maand, thema ‘Spiegeling’. Presentatie van fotocursus.   

 10-04-2019 Presentatie van persoonlijke thema’s en foto-uitstapjes. 

 13-04-2019  ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 

 16-04-2019 DINSDAG: Drechtstedenclubs in Sliedrecht, Jurering van de wedstrijd ‘Tijd’ 

 24-04-2019 Foto van de Maand, thema ‘Winter’. Presentatie over werken met Lightroom. 

 08-05-2018 Praktische avondfotografie werkavond (zon onder ca. 21.15 uur). 

 11-05-2019 ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 

 22-05-2019 Foto van de Maand, thema ‘Avondfotografie’ en de laatste stand van de jubileum 

voorbereidingen.  

 

~~ E X C U R S I E S~~ 

Berichten voor foto-uitstapjes worden per WhatsApp verzonden, deze groep is in beheer bij Marga en 

aanmelden is noodzakelijk om ook op de hoogte gehouden te worden. Meld eveneens interessante foto 

evenementen of trips via dit kanaal of via de mail van het secretariaat (info@fcalblasserdam.nl).  

 

~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~ 

Wijzigingen in het programma zullen via de Nieuwsflitzz, e-mail of herzien programma worden bekend 

gemaakt. Suggesties zijn altijd welkom. Waar mogelijk zal ruimte gezocht worden voor individuele 

presentaties door leden en presentatie van Foto-uitstapjes. Dit seizoen zullen regelmatig bij de 

clubavonden nadere inlichtingen over het jubileumjaar 2019 en de daarbij geplande activiteiten 

bekendgemaakt worden.  

  

Het ‘verplichte’ onderwerp van het 1e halfjaar 2019 is ‘KLEUR’ waarbij het de bedoeling is hiervan een serie 

van 3 of 5 foto’s te maken, die in samenhang moeten zijn. De presentatie zal ingepland worden in het 2e 

halfjaar 2019 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden. 

  

Voor de gezamenlijke fotowedstrijd van de 3 Drechtstedenclubs is het thema: ‘TIJD’. De inleverdatum is 13 

maart 2019 (zie ook programma). Per deelnemer kunnen maximaal 3 foto’s worden ingeleverd op 

papier en in een passe partout van 40 x 50 cm. De uitslag van de jury wordt 16 april bekend. 

 

Voor een nieuwe estafette reeks kan men zich aanmelden en bij voldoende deelnemers zal een nieuwe 

estafette worden opgestart.  

 

De avonden van 19 maart en 16 april zijn in ‘De Lockhorst’, Sportlaan 1, Sliedrecht, aanvang 20.00 u. 

        

        xx OO xx 


