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Beste Vidfo vrienden,

Om 2018 te beginnen: de beste wensen voor een gezond en creatief jaar.
En sta even stil bij de spreuk:

Vrijwilligers werken
gratis want ……
ze zijn onbetaalbaar
Vidfo programma januari 2018:
We zien mekaar weer op maandag 15 januari 2018 (alle leden welkom, zowel video als foto)
om elkaar een gelukkig nieuw jaar te wensen
en een glaasje te drinken op het nieuwe jaar.
Misschien heeft onze voorzitter zelfs een nieuwjaarsbrief met wensen??
We vertonen enkele kortfilms of fotopresentaties (meebrengen als ge er hebt)
zowel gemaakt in lightroom, fotoshop elements of première elements.
En we maken vooral plannen voor dit jaar (en die zijn er al!!!!).
Maandag 29 januari: bijeenkomst foto
Workshop: het fotograferen van bloesem.
We gaan naar het voorjaar en vanaf maart kun je al spreken van een voorjaarsbloeier.
Waarom niet nu beginnen met ideetjes om deze bloesems in beeld te brengen.
Welke foto's mee te brengen om aan je fotovrienden te laten beoordelen ?
Wel, we hebben een mooie tijd achter de rug: de feesten, kerststallen, een weekje onder de sneeuw
en niet te vergeten de kerstmarkt en de tentoonstelling China Light in de Antwerpse Zoo.
Dus - is het teveel verwacht dat jullie hier iets over bij hebben??
Noteer de datums van de Vidfo bijeenkomsten van 2018:
Video: 15/1 12/2 12/3 9/4 14/5 11/6 10/9 8/10 12/11 10/12
Foto: 29/1 26/2 26/3 23/4 28/5 25/6 24/9 22/10 26/11 10/12
10 maart: jaarfeest – we verwachten heel wat werken van onze leden te kunnen vertonen. Nu reeds aan werken!!!
21 juli: onze Vidfo BBQ in centrum Moretus
2 tot 5 september: onze Reil uitstap
En nog zoveel meer…………..

Bedankt om lid te blijven van onze vriendengroep!
Groetjes
Het Vidfo bestuur
vidfo@vidfo.be

