Fotoworkshop de Ronde Venen

is in 1998 opgericht om mensen met belangstelling voor fotografie te helpen hun werk te verbeteren, hun belangstelling te verbreden en het
plezier in hun hobby te vergroten.
Het programma wil leden stimuleren de camera eens wat vaker ter hand te nemen en te trachten
elkaar op een vriendelijke manier van (opbouwende) kritiek te voorzien.
Voor beginners is er hulp en aanmoediging van de meer ervaren leden, terwijl voor gevorderden de
uitdaging is het werk meer uit te diepen. We leren door elkaars foto’s kritisch te vergelijken en te
bespreken; ook het bekijken van het werk van bezoekende experts is leerzaam en werkt stimulerend.
De clubavonden vinden plaats in dorpscentrum “De Willisstee” aan de P. Joostenlaan 24 te Wilnis.
In principe worden deze avonden eens in de drie weken op de maandagavonden gehouden, van
september t/m juni.
De thema’s van de avonden worden door de leden aangedragen. Hiervan wordt een programma in
elkaar gezet voor een heel seizoen. Sprekers (professionele/semi-professionele) worden regelmatig
uitgenodigd tijdens een clubavond om hun ervaringen en kennis met ons te delen.
De themafoto’s (20 x 30) van de leden worden geëxposeerd in een zwart passe-partout (40 x 50 verkrijgbaar op de club).
Deze foto-exposities vinden plaats in de Huisartsenpraktijk Croonstadtlaan 1c, Mijdrecht en gaan
daarna door naar het Piet Mondriaan gebouw te Abcoude.
Leden kunnen ook persoonlijk exposeren in het HMC, Hofland 48-52. Mijdrecht of in de Willisstee,
In opdracht van Bibliotheek - Mijdrecht en De Boei - Vinkeveen zijn ook regelmatig exposities van
de leden.
Themafoto’s worden in principe ook digitaal aangeleverd en geplaatst op de website. Tevens kan
elk lid een eigen homepage vullen op de website.
Een paar keer per seizoen gaan we met de leden uitstapjes maken, de zogenaamde fotosafari’s.
De leden nemen zelf het initiatief hierin. De presentatie van de fotosafari’s wordt in het jaarprogramma opgenomen.
Regelmatig worden er workshops gehouden zoals Portretfotografie en Software (Lightroom/
Photoshop) of waar vraag naar is.
Contributie bedraagt € 45,- per seizoen. Daarnaast is eenmalig een bedrag van € 20,- verschuldigd
voor aanschaf van fotolijsten ed die worden gebruikt ten behoeve van de exposities.

Wilt u lid worden of meer informatie ?
Heeft in interesse, informeer dan bij de secretaris Roswitha van Vliet roswitha@fotoworkshopdrv.nl.
Wilt u een avond bijwonen om de “sfeer te proeven” dat kan in overleg met de secretaris.
Een inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website.

info@fotoworkshopdrv.nl

www.fotoworkshopdrv.nl

