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Info DiaDigiDag 2016 
 

 zondag 11 december  
 
De DiaDigiDag begint om 13.00 uur en eindigt om ca 17.00 uur, de zaal is open 12.45 uur.  
Vanaf 11.30 uur is de bar open en zijn er koffie en broodjes. 
Inschrijfformulieren per email of via 0475-402075 aanvragen en insturen 
 

ENTREE EN DEELNAME VOOR INZENDERS GRATIS 
 
REGELS voor een goed verlopende presentatie van je serie: 
 

 SVP de gevraagde informatie, op het separate inschrijfformulier, duidelijk, juist en volledig invullen. 
 Per deelnemer kan een serie ingestuurd worden. 
 Het ingevulde inschrijfformulier uiterlijk 20 november 2016 inleveren bij de organisatie 
 De serie moet uiterlijk 20 november in het bezit van de organisatie zijn, met een pasfotoachtige 

foto van de inzender. 
 Iedere deelnemer wordt uiterlijk 2 december 2016 geïnformeerd over de geaccepteerde serie  
 Er is geen maximale projectietijd. 
 De maker wordt verzocht aanwezig te zijn bij de presentatie van haar/zijn serie. 

 
 De organisatie houdt zich het recht voor om een keuze te maken uit het aangeboden materiaal om te 

komen tot een evenwichtige voorstelling. 
 Er wordt geprojecteerd met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Aangezien dit een breedbeeld 

formaat is gelden voor een optimale resolutie de volgende instellingen: 
 

Beeldverhouding  Exe-presentatie 

16:9 = 1920 breed instellen 

3:2 = 1620 breed instellen 

4:3 = 1440 breed instellen 
 
 Het definitieve programma zal bekend gemaakt worden op de sites van AV Zonlicht en de Fotobond 

www.avzonlicht.nl en www.fotobondlimburg.nl  

 
NB: aangeleverd materiaal kan op de DiaDigiDag zelf afgehaald worden en wordt in de regel niet terug 
gestuurd naar de deelnemer. 

LOCATIE: 
 

Gemeenschapshuis Reigershorst, 
Pastoor Maesplein 13, 

6034 TE Nederweert-Eind. 
0495 – 632567 

 Het inschrijfformulier volledig in gevuld, ontvangstdatum uiterlijk 20 november 2016, verzenden aan: 
DiaDigiDag@gmail.com  

 Voor aanvragen inschrijfformulier en aanvullende informatie:  DiaDigiDag@gmail.com  
 Inzenden serie vanaf 1 october. 
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