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NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND met als ONDERWERP

Photoshop & Lightroom

met als gastspreker

Ernie Blarinckx
Ernie is zeker geen onbekende in ons midden.
Hij zal ons ivm Photoshop en Ligthroom ons wat nieuwigheden
laten zien. Ook zal hij enkele topics uit deze programma’s verder
behandelen.

DINSDAG 13 JUNI 2017 OM 20.00 UUR

´t Zonneputteke, De Ster, 2980 Zoersel
iedereen welkom, 3,00€ inkom

Fotogroep Antwerpen richt in het najaar weer een nieuwe manifestatie
in.
De Contest heeft dit jaar een thema, namelijk natuur.
De invulling van “NATUUR”, geprinte werken, is zonder regels qua
inhoud, afbeeldingsformaat en presentatievorm.
Natuur in zijn pure vorm, relatie natuur en mens, de natuur in de
stad, natuur als recreatie,… dit zijn maar enkele ideeën.
De sluitingsdatum zal zijn op 12 september 2017, de datum van de
vorming van september te Zoersel.
Deze Contest staat open voor alle niet-beroepsfotografen, zowel amateur
fotografen als diegene die geen bindingen hebben met clubs.
3 juryleden zullen uit al deze werken een selectie maken. Elk jurylid
kiest voor zich zijn of haar topper en beloond deze met onderstaande
tablet.
et toonmoment zal doorgaan op 28 en 29 oktober 2017
in het Kasteel Renesse te Malle.
Verdere informatie en entryform in verband met deelname is ook op
onze website beschikbaar.

CONTEST NATUUR 2017
Organisatie Fotogroep Antwerpen vzw
Sluitingsdatum:

Dinsdag 12 september 2017 (FgA vergadering)

Selectie:

Zaterdag 23 september 2013

Prijsuitreiking:

Zaterdag 28 oktober 2017 om 15u

Tentoonstelling:

Zondag 29 oktober van 10u to 17u

Locatie:

Kasteel Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle

Werken terug :

Dinsdag 14 november 2017 (FgA vergadering)

REGLEMENT CONTEST NATUUR 2017
1.

Deelname
Deze wedstrijd staat open voor alle vrijetijdsfotografen.
Wens je deel te nemen dan vraag je een
“WEDSTRIJDVOLGNUMMER” via
wedstrijd@fotogroepantwerpen.be.
Dit is een viercijferig nummer te gebruiken in alle verdere
correspondentie (zie verder in dit reglement)
Als een club globaal de inzendingen doet, dan dient de
verantwoordelijke slechts 1 volgnummer aan te vragen.

2.

Er wordt één discipline voorzien
Het onderwerp is NATUUR met de meest ruime interpretatie.
Per auteur mogen max. 4 geprinte werken ingezonden
worden, monochroom en kleur foto mogen gemengd zijn. Het
formaat: Min.40x50 cm.. Max. langste zijde = 1,00 m.
Van iedere foto moet ook het digitaal bestand mee geleverd
worden (voor het maken van de cataloog) Deze bestanden
moeten worden aangeleverd in een hoge afdrukresolutie van
300ppi.
Deze kunnen op CD worden aangeleverd samen met de werken of op
voorhand worden verzonden met
“WETRANSFER” naar de wedstrijdcommissaris Dirk Segers
WEDSTRIJD@FOTOGROEPANTWERPE.BE
Deze bestanden uitsluitend aanleveren in JPEG in de volgende
bestandsnaam:
WEDSTRIJDVOLGNUMMER_ACHTERNAAM_VOORNAAM_TITEL.jpg

Fotokaders 40/50 cm, 60/60 en 50x70 zijn beschikbaar bij FgA,
voor andere formaten van fotokaders bij een aangenomen werk ,
moet de auteur zelf de fotokaders aanleveren.
Foto’s zonder kader moeten voorzien zijn van een degelijk
ophangsysteem.
3.

Op de rugzijde van iedere foto moet de deelnemer vermelden.
WEDSTRIJDVOLGNUMMER_ACHTERNAAM_VOORNAAM_TITEL

Hiervoor kunnen de etiketten worden gebruikt op het tabblad van het
inschrijvingsformulier
4.

Inschrijvingsgeld per deelnemer en discipline is €3.00
Inschrijvingsformulieren moeten gedownload op de webside FgA
** hoofdmenu ** wedstrijden **Photo Contest Natuur 2017
**inschrijvingsformulier
De ingevulde formulieren, als bijlage, terugsturen per e-mail naar het eadres vermeldt bovenaan op het inschrijvingsformulier.
Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekeningnummer:
IBANnr: BE07 0014 7530 8766
BIC nr: GEBABEBB
Onder vermelding :Wedstrijdvolgnummer - eventueel aantal deelnemers
(Cash geld wordt niet aanvaard)
Inzendingen zonder inschrijvingsrecht op datum van 12 september
2017 en die niet voorzien zijn van de nodige bestanden in de
afgesproken formaten worden niet weerhouden en niet gejureerd

5.

De werken zullen geselecteerd worden door een deskundige jury
De werken worden gecatalogeerd in drie groepen
P = Prijs
A = Aangenomen
NA = Niet aangenomen

6.

De selectie is niet toegankelijk voor het publiek

7.

Inleveren van de werken ten laatste op 12 september 2017 tijdens de
vormingsavond (20 – 22u) in GC Zonneputteke, Zonneputteke 1C,2980
ZOERSEL
Gelieve een afprint van het inschrijvingsformulier bij de inzendingen te
steken.
Digitale inschrijvingsformulieren en reglement op de website
www.fotogroepantwerpen.be
Entryforms sturen naar de wedstrijdcommissaris Dirk Segers
WEDSTRIJD@FOTOGROEPANTWERPEN.BE
De bestanden opslaan als xls (2003)!!!!!!!

8.

Foto’s aanleveren in een
stevige stootvrije
verpakking zodat de
organisatie deze ook kan
gebruiken voor de
terugbezorging.

9.

Prijzen
Er zullen individuele waardevolle prijzen
toegekend worden (toppers van de jury)

Prijzen dienen afgehaald tijdens de
prijsuitreiking of tijdens de
tentoonstelling. Niet afgehaalde prijzen
blijven eigendom van de organisatie.
10.

De bekroonde en aanvaarde werken:
Deze zullen getoond worden tijdens het “CONTEST NATUUR 2017”
FgA vzw

11.

De inrichters hebben het recht om
de aanvaarde en bekroonde
werken te gebruiken voor FgA vzw
doeleinden.

12.

Elke deelnemer heeft recht op één cataloog.

13.

De inrichters zullen hun beste zorgen wijden aan
de inzendingen, maar zijn in geen geval
verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal.

14.
15.

Alle fotografische procedés zijn toegelaten
CD-rom’s met de digitale bestanden wordt niet terugbezorgd aan de

van

auteurs, deze worden door het FgA bestuur vernietigd na de manifestatie.
16.

Leden Raad van Bestuur FgA en juryleden zijn uitgesloten van deelname.

17.

Door zijn deelname verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement.

18.

Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, behoren tot de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur FgA vzw

19.

Voor alle verdere inlichtingen in verband met de
wedstrijd gelieve zich te richten tot
Dirk Segers; WEDSTRIJD@FOTOGROEPANTWERPEN.BE

Belangrijke info:
Vanaf heden is het nieuwe secretariaatsadres van Fotogroep Antwerpen vzw :
FgA tav.Dirk Segers
Essenweg 26
2280 Grobbendonk

Clubaankondigingen
FOCUS Geraardsbergen 68ste editie FOTO EXPO
"De Spiraal", Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen
Opening op vrijd 2 juni om 20u00
Zat 3 juni van 10u00 tot 20u00
Zon 4 juni van 10u00 tot 20u00
aperitiefconcert om 10u30
Ma 5 juni van 10u00 tot 18u00
gratis inkom

DIGI- FOTOCLUB DIAMOND RUPELMONDE FOTOSALON 2017
Clara Hamendtzaal, Hellingstraat 2, 9150 Rupelmonde
Zaterdag 3 juni van 14u. tot 19u.
Zondag 4 juni van 10u. tot 19u.
Maandag 5 juni van 14u. tot 19u.
Bijkomende informatie Parking markt. Links naast kerk op 50m. wandelafstand:
eerste straat rechts.
www.digifotodiamond.be

IKO de Kunstacademie Hoogstraten eindejaarstentoonstelling
Atelier Groenewoud, Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten
Zon 11 juni van 10u00 tot 18u00
Ma 12 juni van 18u30 tot 22u00
Zon 18 juni van 10u00 tot 18u00
Andere ateliers, Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten (inschrijven mogelijk
tijdens tentoonstelling), www.iko-dekunstacademie.be
Optika-Zwijndrecht 51ste Fotosalon
Dorp-West 2 Zwijndrecht
Opening vrijdag 16 juni om20u
Open op zaterdag 17 juni van 14 tot 18 uur
En zondag 18 juni van 10 tot 18 uur

Studenten Fotokunst Academie Lier Foto Expo
Academie Lier - Koepoortstraat 1 - 2500 Lier
Open van 10 tot 18 juni op :
dinsdag tot vrijdag : 10 tot 18 u
zaterdag : 10 - 17 u
zondag 10-12 u
Bijkomende informatie Let op adres gewijzigd ! (was voorzien in Vleeshuis Lier)
De studenten van het 1ste tot en met 4de jaar Fotokunst stellen vanaf 10 juni hun
beste werken tentoon in de academie aan de Koepoortstraat.
De fotografen van het 5de jaar laten hun afstudeerprojecten zien in de voormalige
Kunsthumaniora aan de Vismarkt.
De eindejaarstentoonstellingen van de andere afdelingen vinden op verschillende
locaties plaats.
Koninklijke Fotokring Dafora 33ste Fotosalon in open lucht
Aan Sint Pancratiuskerk, Gasthuisstraat te Ranst
Zondag 18 juni 2017 van 9.30u tot 19u
Koninklijke Fotoclub MERKSEM Jaarlijks Fotosalon
Kasteel Bouckenborgh Bredabaan 555 2170 Merksem
Vernissage op Vrijdag 1 september 2017 om 20:00u
Open Zaterdag 2 September 2017 en Zondag 3 September 2017 van 10:00u tot
17:00u

Koninklijke Fotoclub FOCUS Meerhout 55ste CLUBSALON
Gemeentelijke Basisschool De Duizendpoot, Schoolstraat 1 - 2450 Meerhout
Officiële opening met receptie op zaterdag 16 september 2017 om 19 uur.
Open op zaterdag 16 september 2017 vanaf 14 uur.
Projecties op zaterdag om 15 uur en na de receptie.
Open op zondag 17 september 2017 vanaf 10 uur tot 20 uur.
Projecties op zondag om 11 uur, 15 uur en 18 uur.
Fotoclubmalle Jaarlijks Fototentoonstelling
oude sint Martinus pastorii - Berckhovenstraat 11 2390 Westmalle
07/10/2017 tot 08/10/2017
Zaterdag 07/10/2017 14.00 tot 20.00
Zondag 08/10/2017 10.00 tot 18.00
http://www.fotoclubmalle.be

CLUBS UIT NEDERLAND
fotoclub Zundert Expositie
Cafe Wapen van Zundert
Zaterdag 10 juni van 14:00 tot 18:00 uur
Zondag 11 juni van 10:00 tot 17:00 uur
FA Rijen fotoexposite
De Boodschap, Nassaulaan 62, Rijen
Officële opening op zat 10 juni om 14u00
Zat 10 juni van 13u00 tot 18u00
Zon 11 juni 2017 van 11u00 tot 17u00
meer info op www.farijen.nl

FOTOMUSEUM
Op de website van het fotomuseum www.fotomuseum.be kan je steeds alle lopende
en geplande tentoonstellingen terug vinden.

WEDSTRIJDEN
Vele wedstrijden, reglement en info zijn te vinden op onze website
http://www.fotogroepantwerpen.be/wedstrijden.htm

Te koop
Manfrotti statief 055XPROB met ballhead 150 €
Walter Goormans, 0486300259

TE KOOP
FUJI lens 14mm, XF vatting.
Slechts 3x gebruikt.
Nieuwprijs rond 800,00€ , mijn vraagprijs 650,00€
Info : jolandavannijnatten@home.nl

FgA Agenda 2017
Januari
Dinsdag 10

Anton Kusters: hoe gebruikt hij het medium fotografie

Februari
Dinsdag 14

Glenn Vermeersch: vogelfotografie

Maart
Dinsdag 14

Hans Gerritsen: ballet,- toneel-, concertfotografie

April
Dinsdag 11

Willem Wernissen: sociale, straat fotografie

Mei
Dinsdag 9

Jan Codé: Standpunten CvB

Juni
Dinsdag 13

Ernie Blarinckx; PS en LR deelaspecten

Juli

Augustus

September
Dinsdag 12

Edith Hoffman: eigentijdse fotografie

Oktober
Dinsdag 10

Nele Van Canneyt: eigen fotografisch werk, de verhalen achter haar beelden

November
Dinsdag 14

Lieven Coudeneys: eigen werk (fotoreeksen, paralympics)

December
Dinsdag 12

Myriam Vos: Urbexfotografie

