JAARPROGRAMMA 2019
Opmerkingen
Opmerking 1:
Bij aanvang van elke fotobijeenkomst wordt zowel het presentatiebord als het digitale
scherm opgesteld, om snel te kunnen schakelen tussen afgedrukte en digitale foto’s. Dus niet
meer: voor de pauze papier en na de pauze stickies.
Opmerking 2:
Bij EW wordt altijd de 4-stappen methode gebruikt voor bespreking van de foto’s, ongeacht
of de foto op papier of op het scherm wordt getoond.
14 januari:
Evaluatie wervingsartikel in Via Roermond , introductie aspirant-leden + Nieuwfoto door Jan
Vergers + EW
28 januari:
Agenda fotowedstrijden 2019 + Kettingfoto 2019: schema maken + Nieuwsfoto door Harry
Goessens + EW
4 februari:
Bespreking OM thema: Plekken van plezier + Nieuwsfoto door Ad van Cromvoirt + EW
18 februari:
tafelavond (alleen papieren foto’s) zonder thema + EW
4 maart:
Geen clubavond vanwege carnaval
18 maart:
OW1-foto’s inleveren en intern bespreken + EW
1 april:
Presentatie door Jan over “concertfotografie” + EW
15 april:
OW1- fotobespreking door ?????
29 april:
presentatie door Harry Goessens over “applicatiefotografie” + EW
13 mei:
trekking Hoge Hoed + presentatie door Jan Vergers over Anton Corbijn + EW
27 mei:
Hoge hoed foto’s bespreken (mag zowel op papier als digitaal)
3 juni:
???
10 juni:
geen clubavond i.v.m. Pinksteren
24 juni:
Nieuwsfoto door Servais Smeets + EW thema: Mensen

8 juli:
1e inlevering en bespreking OM-foto’s + ???
22 juli:
geen clubavond i.v.m. vakantie
5 augustus:
geen clubavond i.v.m. vakantie
19 augustus:
definitieve inlevering en bespreking OM-foto’s + ???
2 september:
??
14 + 15 september: Tentoonstelling Open Monumentendag (OM): in Ursulakapel Thema:
Plekken van plezier
16 september:
???
30 september:
???
14 oktober:
???
21 oktober:
inleveren OW2-foto’s
4 november:
OW2 bespreking door ????
18 november:
???
2 december:
???
16 december:
Kettingfoto’s bespreken + afsluiting 2019 + ???
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