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De voorzitter aan het woord
Beste vrienden van de fotografie,
Eindelijk komt er wat licht op het einde van de tunnel!
Als we ons allemaal aan de opgelegde maatregelen houden,
zullen er misschien in de zomer al algemeen een aantal
culturele activiteiten kunnen doorgaan.
Dit zou ook betekenen dat de kans groot wordt dat we ons
programma voor het najaar 2020 zullen kunnen uitvoeren.
Als eerste activiteit zou dan de lezing van Ann Coppens op
29.09.2020 om 20u kunnen doorgaan.
Voor deze activiteit kan er trouwens nog altijd ingeschreven worden!
Daarna hebben we nog een vol programma zoals je op onze website www.wvfd.eu kan zien.
Hopelijk krijgen we toch nog een aangename zomer en zien we elkaar in september!
Hou het gezond!
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

AGENDA
Fotografische uitstap Brussel, zaterdag 20 juni.
De coronamaatregels zijn al een stuk versoepeld, maar het bestuur van WVFD acht het niet
echt opportuun om in juni al samen op stap te gaan. Temeer daar de verplaatsing naar Brussel
met het openbaar vervoer werd voorzien (zoals voor de uitstap naar Rijsel).

Deze uitstap wordt verdaagd!
Misschien naar het najaar? Afwachten hoe corona evolueert.

23 juni: lezing "Muziekfestivalfotografie" door Alex Vanhee.
Deze lezing wordt verdaagd!
Voorjaar 2021?

Hierdoor vervalt ook Standpunten 2 van 24 september met dit thema.

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 stopt om te
fotograferen, hoe je een bepaald onderwerp op verschillende manieren kan fotograferen, hoe je
dieren benadert en 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
geeft 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 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.notredame49@gmail.com (nieuw e-mailadres). Hij stort het
inschrijfgeld dan terug..

Uit de oude doos.
Een herinnering aan WESTFOTO en WESTDIA 1979

Nieuws van de clubs
Mondjesmaat komt het verenigingsleven weer op gang.
Vergeet niet om jouw activiteiten voor de volgende maanden 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

