
PROGRAMMA 2e HALFJAAR 2019 –versie 1 
Alle clubavonden zijn op woensdag en beginnen om 20.00 uur in het Schuimnest, Klaproosstraat 26 in 

Alblasserdam, tenzij anders aangegeven. 

• 28-08-2019 Foto van de Maand “Vakantiegevoel” en vakantiefoto’s, bespreken van het programma. 
Inleveren van foto’s in passe partout voor tentoonstelling in de ‘Damsteen’.  

• 07-09-2019 ZATERDAG: 16.00 Opening jubileumtentoonstelling in ‘Landvast” door 
burgemeester van Alblasserdam. 

• 11-09-2019  JUBILEUMAVOND: breng digitaal je beste foto mee en wat verwacht je voor de 
toekomst. Een terugblik op 50 jaar en een vooruitblik. 

• 14-09-2019 ZATERDAG. Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 
• 25-09-2019 Foto van de Maand “de Stad, geen architectuur”, aandacht voor het wedstrijdthema 

‘Ritme’ van de Drechtstedenclubs. 
• 09-10-2019 Presentatie van het halfjaarthema ‘een serie van 3 of 5 foto’s met het thema ‘KLEUR’  
• 12-10-2019 ZATERDAG. Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie.  
• 23-10-2019  Foto van de Maand “Stilleven” en presentatie van foto-workshop wandeling (zie 09/11). 
• 06-11-2019 Fotobewerking met Lightroom of Photoshop en evt. presentaties 
• 09-11-2019 ZATERDAG. Foto workshop en wandeling i.s.m. Antilope. 
• 12-11-2019 DINSDAG.  Gezamenlijke Drechtstedenavond, presentatie door: Damien Franscoise 

met Reisfotografie zie website www.tweemetervijf.nl .   
• 20-11-2019 Foto van de Maand, thema “Vogelperspectief”. Presentatie van foto’s gebaseerd op een 

foto of beeld van een andere fotograaf of kunstenaar. 
• 04-12-2019 Table top fotografie werkavond met produktfotografie. 
• 14-12-2019 ZATERDAG: Foto-uitstap naar nader te bepalen locatie. 
• 18-12-2019 Foto van de Maand, thema “Ritme en herhaling” en de jaarafsluiting met een hapje en 

drankje. 
 

~~ 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~~ 

Tentoonstellingen in verband met 50-jarig jubileum van Fotoclub Alblasserdam: 
  Jubileumtentoonstelling in ‘Landvast’, Haven 4, Alblasserdam: 7 september – 29 november 2019 
 Tentoonstelling ‘Alblasserdam, een dijk van een dorp’, in de ‘Damsteen’: 16 september – dec.2019. 
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 staat in het teken van het 50-jarige 
jubileum met de tentoonstelling in Landvast tot eind november en de tentoonstelling in de Damsteen.  
  
Het ‘verplichte’ onderwerp van het 2e halfjaar 2019 is ‘Voorwerp in achtergrond’ waarbij het de bedoeling is 

dat een voorwerp opgenomen wordt door de achtergrond. De presentatie zal ingepland worden in het 1e 
halfjaar 2020 en kan dan zowel digitaal als per afdruk getoond worden. 

  
Voor de gezamenlijke fotowedstrijd van de 3 Drechtstedenclubs wordt het thema ‘Ritme’, het inleveren zal in 

de 1e helft van maart 2020 zijn. Per deelnemer maximaal 3 foto’s op papier.  
 
De nieuwe estafette reeks start dit seizoen en eenieder wordt geacht mee te doen, tenzij men zich voor eind 

juli 2019 heeft afgemeld, waarna de indeling van de reeksen aan iedereen gemaild zal worden.  
 
De avond van 12 november is in ‘De Boeieraak’, Boeieraak 1, Papendrecht aanvang 20.00 u. 
        

http://www.tweemetervijf.nl/
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