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Lezing Workflow en Adobe Lightroom
De lezing die Wilko van Asseldonk verzorgde op 18 mei was een groot succes. Ruim 40 mensen bezochten de avond en lieten zich inspireren om de fotocollectie te beheren, via Adobe Lightroom. En passant
werden ook tal van mogelijkheden van Lightroom gedemonstreerd.
In het najaar starten we met Wilko ‘n cursus Adobe Lightroom. De data hiervoor zijn inmiddels bekend. Kijk voor meer informatie op de website

Lezing Theo Audenaerd
De lezing van Theo Audenaerd was, ondanks de bomvolle zaal en de hitte, een
succes.
De ruim 120 aanwezigen genoten van een
goed verzorgde leerzame lezing met veel
beeldmateriaal, toelichting op selectieprocessen als mede het tonen van de eindresultaten zoals gepubliceerd in de Volkskrant . Website

Expositie mentoraat Peter van Tuijl
Op zaterdag 26 september aanstaande om 14 uur, in het weekeinde van Cult en Tumult, zal de expositie
van het werk uit het mentoraat van Peter van Tuijl worden geopend.
De expositie hangt enkele weken in “De Verdieping” bij het gemeentehuis van Veldhoven.
Behalve tijdens Cult en Tumult is de expositie te zien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Expositiecyclus Meierijstad
Vanaf het laatste weekeinde van oktober tot en met het laatste
weekeinde van november organiseren de fotogroepen uit de
nieuw te vormen gemeente “Meierijstad” ieder weekeinde een
expositie.
In deze periode vinden tijdens de exposities en tussendoor bijzondere fotoactiviteiten plaats.
Houdt onze site in de gaten voor nadere info!!!!
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Foto Regionaal
Er waren dit jaar weinig inzendingen. Wellicht is dit te wijten aan de gewijzigde regels voor het aanmelden.
Voor het eerst kon ieder lid van de Fotobond hiervoor inzenden. Andere jaren was dit steeds op uitnodiging.
Desalniettemin werd de avond, waarbij de selectie werd toegelicht en besproken door de jury goed bezocht.
Frits Achten, Frans Grommen en stuurgroep lid Gerard Brands verzorgden ‘n leerzame toelichting op het ingezonden werk.
We beraden ons over de wijze waarop we foto regionaal de volgende keer vorm gaan geven.

Oproep: Vacature bestuur
Het bestuur van onze afdeling dient nodig opgevuld te worden met één enthousiast bestuurslid. Welke fotograaf
en bondslid uit onze regio komt ons versterken? Gelet op de huidige samenstelling van louter (niet “gelouterde”)
mannen vragen wij vooral aan de dames om het bestuurslidmaatschap te overwegen…..Meer informatie en aanmelden bij onze voorzitter Toon Bekkers ( 06-21838250)

Martien Coppens Prijs

MCP

martien coppensprijs 2016

De voorbereidingen voor de Martien Coppens Prijs 2016 zijn in volle gang.
Op de website komt binnenkort meer informatie maar kan je al wel informatie vinden over voorgaande edities.

Fotomusea Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Groningen.

Klik op de plaatjes voor info.

2

Bespreking Bonds Foto Wedstijd 2015
Traditioneel starten we het seizoen in september met de bespreking van de bondsfotowedstrijd.
Bespreker dit jaar is Tom Meerman.
Voor meer informatie klik HIER

Prixels, verhaaltjes van Gio Buschman
Op onze site vind je het nieuwste verhaal van Gio Buschman, dit keer met de toepasselijke titel:
Vakantie! KLIK om te lezen

Nieuws voor deze nieuwsbrief?
Heb je een interessant nieuwtje te melden voor deze nieuwsbrief? Mail je bericht naar oosbrabant@live.nl met als onderwerp “nieuws”. Wij zorgen dan voor gepaste publicatie.

Reisfotografie/Vakantiefotografie: Internet staat vol tips! LINK
Volg ons ook op

en Website

Geniet van je vakantie en tot in september!
Carel Bullens

Tip
Deze nieuwsbrief laat zich het makkelijkst digitaal lezen, dit i.v.m. de hyperlinks.
Gebruik hiervoor ‘n PDF-reader zoals Adobe Reader
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