Fotobespreking afgedrukte foto
Deelname
Voor deze avond nemen alle deelnemende leden een geprinte/ afgedrukte foto mee. Om de foto
beter te laten zien verdient het aanbeveling om de foto op te plakken op bijvoorbeeld 1 mm
polystyreen (bruikbaar om de foto later in te lijsten), 2 mm dibond of 10 mm kappa foam (om
zonder lijst op te hangen) of op een stuk karton. De foto kan ook getoond worden in een fotolijst,
mits zonder glas ivm re ectie van de spotlight. De foto tonen in een passepartout komt de foto
vaak ten goede (en daarmee wordt de kans wellicht vergroot om gekozen te worden tot beste
foto). De voorkeur gaat uit naar een afdruk van minimale grootte van 30x40cm. Passepartouts kun
je betaalbaar kopen bij de Hornbach bv, deze kun je dan elke keer gebruiken bij je presentatie.
Afdrukken kun je laten doen bij gerenommeerde fotowinkels en voor een kleiner beschikbaar
budget kun je naar bv een copyshop gaan of naar een andere betaalbare winkel.

Foto’s
Op deze avond installeren we de foto’s rond 19.45u op de daarvoor beschikbare standaards
zodat iedereen de gepresenteerde foto’s alvast goed van dichtbij kan bekijken. Ook als je zelf
geen foto mee hebt gebracht ben je natuurlijk van harte welkom om deel te nemen aan deze
avond. De standaards kunnen foto’s tot een formaat van 40 x 60 cm probleemloos aan. Hierna
worden alle foto!s door de moderator verzameld.

Start van de avond
De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter of één van de andere bestuursleden, die zo de
mogelijkheid heeft om nieuws vanuit het bestuur te melden. Ook de overige leden kunnen hun
nieuwtjes met de overige leden delen. Hierna start de fotobespreking. Deze wordt begeleid door
één van de leden.

Fotobespreking
De foto!s worden vervolgens één voor één getoond en de leden kunnen de foto’s naar hartenlust
becommentariëren.
Aandachtspunten;
• het plezier van fotogra e staat voorop
• op- en aanmerkingen zijn welkom, zolang deze opbouwend en stimulerend van aard zijn
• bedenk ook als maker van de foto dat een ‘kritische’ opmerking over jou foto niet een
persoonlijke aanval is of hoeft te zijn
• heb respect voor elkaar en elkaars werk (smaken verschillen).
• het is geen competitie óf wedstrijd

Einde van de avond
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Rond 22:00 uur sluit de moderator de bijeenkomst.

