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De voorzitter aan het woord
Beste vrienden van de fotografie,
We beleven ongewone tijden, dat is het minste wat we kunnen
zeggen.
Onze oudere bevolking vindt dit zelfs slechter dan leven onder
de bezetting in WOII. Van een statement gesproken die het
ongewone van vandaag illustreert!
De regering heeft de periode waarin de maatregelen van
kracht zijn opnieuw verlengd. Hierdoor blijven nog veel zaken,
waaronder het tijdstip waarop de culturele activiteiten terug kunnen opgestart worden,
onduidelijk.
We kunnen dan ook in deze infoflash nog geen activiteiten aankondigen!
Eerst moet hiervoor het virus worden overwonnen en moet de regering de weg van het
geleidelijk loslaten van de maatregelen zijn opgegaan.
Om deze periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden moeten we met z’n allen de
maatregelen van de regering stipt opvolgen.
Het is niet gemakkelijk, zeker niet voor mensen die op een klein appartement wonen, maar aub
mensen, doe de inspanning, hou het nog wat vol!
De meeste mensen houden zich aan de getroffen maatregelen, maar toch zien we mensen die
denken dat ze ongenaakbaar zijn!
Voor hen heb ik 1 boodschap: kom achteraf niet klagen dat je strontziek bent want op mijn
medeleven zal je niet moeten rekenen!
Bedenk wie je allemaal kunt besmetten: je lief/vrouw/man/familie tot oudere mensen en
kinderen in je omgeving of in de supermarkt!
Zij zullen het misschien met hun leven moeten bekopen omdat jij de egoïst uithangt!
Voor iedereen: BLIJF IN JE KOT en als je toch moet buitenkomen HOU AFSTAND!
Pas als IEDEREEN zich hieraan houdt zullen we op middellange termijn terug onze vrienden en
familie kunnen bezoeken en onze hobby kunnen uitoefenen!
Laten we met z’n allen ons gezond boerenverstand gebruiken zodat deze nare periode in ons
leven zo snel mogelijk achter de rug is!
Clubbesturen, verspreid deze boodschap aan al jullie leden! Het is echt belangrijk!

Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

AGENDA
Op 21 april was de lezing "Natuurfotografie" door natuurfotografe Ann Coppens voorzien.
Gezien de coronamaatregels is deze lezing in samenspraak met Ann Coppens verdaagd.
Nieuwe datum: dinsdag 29 september 2020.
Noteer alvast deze datum in jouw agenda. Iedereen die ingeschreven was blijft ingeschreven.
Anderen kunnen zeker nog inschrijven.
Past deze datum absoluut niet in jouw agenda en je hebt reeds betaald? Geef een seintje aan
de financieel verantwoordelijke via marc_notredame@skynet.be . De gestorte som wordt dan
onverwijld terugbetaald.
30 mei: busreis naar Photokina Keulen: GEANNULEERD.
Ondertussen werden de gestorte bijdragen terugbetaald.
In de hoop dat de coronamaatregels opgeschort worden.
20 juni: fotografische wandeling Brussel.
Meer hierover in een volgende InfoFlash.
23 juni: lezing "festivalfotografie" door Alex Vanhee.
Plaats: Xaverianenstraat 10, 8000 Brugge; hogeschool VIVES.
24 september: Standpunten 2 - festivalfotografie
Moderator: Alex Vanhee
in samenwerking met EXIF Oostende
LET WEL: enkel diegenen die de lezing van Alex Vanhee bijwoonden op 23 juni kunnen hun
beelden ter bespreking op deze standpunten 2 indienen.
29 september: lezing "natuurfotografie" door Ann Coppens.
Plaats: Xaverianenstraat 10, 8000 Brugge; hogeschool VIVES.
14 oktober: Standpunten 3 - alternatieve fotografie
in samenwerking met Camera Obscura Wijnendale
24 november: Standpunten 4 - natuurfotografie
Moderator: Ann Coppens
Xaverianenstraat 10, 8000 Brugge; hogeschool VIVES.
LET WEL: enkel diegenen die de lezing van Ann Coppens bijwoonden op 29 september kunnen
hun beelden ter bespreking op deze standpunten 4 indienen.

De redactieraad.

Uit de oude doos.

WVFD vzw bestaat 50 jaar.

We hadden ons voorgenomen om iedere maand een rubriek uit de vervlogen tijd in de InfoFlash
te publiceren.
Deze keer niet. De coronamaatregel vraagt ons thuis te blijven. We zijn dus niet in de
mogelijkheid om de archieven in de Burchtstraat te consulteren.
Volgende maand lukt het hopelijk wel.

TE KOOP
JURERINGSSYSTEEM

Een digitaal jureringssysteem voor 3 juryleden.
Punteningave: minimum 1, maximum 10.
Hoogte van de digits (uitlezing): 20 cm.
In perfecte staat.
Interesse? Contacteer Jacques Dewijn (056/712261).

ALEX VANHEE
popfotograaf
"festivalfotografie"
dinsdag 23 juni 2020 om 20u

hogeschool Vives, Xaverianenstraat 10,
8200 Brugge

Alex Vanhee heeft Grafische Vormgeving en fotografie
gestudeerd. Hij was in het begin van zijn carrière voornamelijk
bezig met vormgeving in de reclame maar ook voor magazines en
kranten. Als hobby fotografeerde hij muziekevenementen. Daarin
concentreerde hij zich op alles dat met rock en pop te maken heeft.
Dagelijks stond en staat hij voor een podium om er concertfoto’s te
maken. Geregeld maakt hij portretten van grote popsterren.
Hierdoor kreeg hij internationale erkenning en behoort tot het
kransje van topfotografen in dit genre.
Wil je eens die goede foto maken van uw idool? Of van de
mensenmassa op een festival, dan moet je naar de uiteenzetting
komen van Alex Vanhee! Daarna kan je zelf aan de slag en op
24.09.2020 in standpunten 2 kan je dan je foto’s voorleggen aan
Alex. Enkel zij die deze lezing bijwoonden hebben dit voorrecht.
Wil je deze lezing meemaken dan vragen we je € 5,00 over te
maken op BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw met vermelding
van je naam + VANHEE .

Nieuwe datum lezing natuurfotografie

ANN COPPENS
natuur- en wildlifefotografe

“mijn visie over natuurfotografie”
dinsdag 29 september 2020 om 20u
hogeschool Vives, Xaverianenstraat 10,
8200 Brugge
Ann Coppens licht aan de hand van voorbeelden toe waarom je
bijvoorbeeld op een bepaalde plaats best stopt om te fotograferen, hoe
je een bepaald onderwerp op verschillende manieren kan fotograferen,
hoe je dieren benadert en ze fotografeert. Zij vertelt hoe ze kiest uit al
die foto’s die ze gemaakt heeft …
Tijdens deze lezing komen onderwerpen als landschap- en
wildlifefotografie aan bod. Uiteraard geef ze veel tips en tricks mee en
wordt alles duidelijk gemaakt met veel van haar beeldmateriaal.
Wie is Ann Coppens?
Ann Coppens is een fotografe met een passie voor natuurfotografie.
De emoties van dieren weergeven en hun persoonlijkheid uitlichten
zijn de hoofdpijlers in haar foto's.
Steeds is zij opzoek naar dat ultieme ogenblik waar actie en lichtinval
elkaar versterken. De rust en eenvoud van de natuur op een
doordachte manier vastleggen is haar doel. Haar beelden spreken en
raken, ze vertellen een verhaal. Het verhaal van onze planeet.
De laatste jaren werden heel wat van haar werken bekroond met
prestigieuze internationale prijzen.
Drie jaar op rij bemachtigde ze een podiumplaats in de European
Professional Photographer of the year awards. Met tweemaal goud en
eenmaal zilver vestigde ze een Belgisch record in de categorie wildlife.
Eind 2018 ontving ze de titel van Master Qualified European
Photographer. Dit is het hoogste kwaliteitslabel dat een fotograaf kan
bekomen.
Kortom een dame met veel bagage!
Wil je deze lezing meemaken dan vragen we je € 5,00 te storten op
rekening BE02 6528 4568 0640 van WVFD vzw met vermelding van
je naam + COPPENS.
Wie reeds ingeschreven was en betaald had blijft op de lijst staan.
Past de nieuwe datum niet? Verwittig WVFD via
marc_notredame@skynet.be; hij zal het inschrijfgeld terugstorten.

Nieuws van de clubs
Alle aangekondigde initiatieven werden wegens de gekende maatregelen afgelast of tot nader
order verdaagd.
Vergeet niet om jouw activiteiten voor de maanden na mei aan ons te bezorgen.
We plubliceren graag jouw activiteit in onze volgende InfoFlash.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u wvfd@telenet.be toe aan uw adresboek.
Realisatie @ Rudy Dubois

