PROGRAMMA 1e HALFJAAR 2022 –versie 1
Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in
Alblasserdam, tenzij anders aangegeven.
•
•
•
•
•

12-02-2022
16-02-2022
02-03-2022
12-03-2022
16-03-2022

• 30-03-2022
• 09-04-2022
• 12-04-2022
• 28-04-2022
• 11-05-2022
• 14-05-2022
• 25-05-2022
• 11-06-2022

ZATERDAG: Foto-uitstap naar een kasteel of vestingstad nader te bepalen. VERVALLEN
Foto van de Maand: “Vrij onderwerp”, foto’s uitstapjes en bespreken programma
Algemene Ledenvergadering en verkiezing van de Foto van het jaar 2021
ZATERDAG: Foto uitstap naar Delft i.v.m. straatfotografie
Foto van de Maand: “Vuur” en wedstrijdthema “VERVAL” inleveren en digitale
presentatie van uitstapje naar Utrecht.
Foto van de Maand: “Spiegelingen”, digitale presentatie ½ jaarthema 2021 “Humor” en
het tonen van de ingeleverde foto’s voor de wedstrijd ‘Ritme’ (die niet gejureerd is).
ZATERDAG: Foto-uitstap naar de bollenvelden of bloesem nader te bepalen
DINSDAG: Drechtstedenclubs uitslag wedstrijd met het thema “VERVAL”
DONDERDAG: Foto van de Maand: “Straatfotografie” en het vertonen van foto’s die men
de 1e keer in de club vertoond heeft en de toelichting waarom,
Werkavond avondfotografie op nader te bepalen locatie in Rotterdam (zon onder ca.
21.20 uur)
ZATERDAG. Jubileumbijeenkomst Fotobond
Foto van de Maand: “Fruit” en uiteenzetting over het maken van een serie
ZATERDAG. Foto-uitstap naar Neeltje Jans/Zeelandbrug

~~ F O T O - U I T S T A P J E S en E X C U R S I E S~~
Berichten voor foto-uitstapjes worden per WhatsApp verzonden, deze groep is in beheer bij Adrie, en
aanmelden voor de groep is noodzakelijk om ook op de hoogte gehouden te worden. Meld eveneens
interessante foto evenementen of trips via de coördinator Marjoleine of via de mail van het secretariaat
(info@fcalblasserdam.nl). Ook het aanmelden van deelname aan uitstapjes via Marjoleine
(marjoleinewezemer@gmail.com).
~~ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN~~
Bovenstaand programma is onder voorbehoud dat er geen corona-maatregelen de clubavonden onmogelijk
maken, waarbij de Horeca gerelateerde maatregelen leidend zijn.
De presentatie van de wedstrijdfoto’s en van de ‘Foto van de Maand’ zijn op print en in passe partout (40 x 50
cm), de overige presentaties kunnen zowel digitaal als op print worden gedaan.
De locatie voor de gezamenlijke avond op 12 april van de Drechtstedenclubs betreffende de jurering van de
wedstrijd met het thema ‘Verval’ zal nog nader bekend gemaakt worden.
De presentatie van de jurering van de ‘Serie van het jaar’ bij Fotoclub Molenwaard door enkele leden van
Fotoclub Alblasserdam, heeft intussen plaatsgevonden.
Wijzigingen in het programma zullen via de Nieuwsflitzz, e-mail of herzien programma bekend worden
gemaakt. Suggesties zijn altijd welkom. Waar mogelijk zal ruimte gezocht worden voor individuele
presentaties door leden en presentatie van Foto-uitstapjes.
Het ‘verplichte’ onderwerp van het 1e halfjaar 2022 is ‘Snelheid’. De presentatie zal ingepland worden in het
2e halfjaar 2022 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden.
XxX

