
 
 

 
 

 

 

Vidfo programma maart 2018: 

 

Maandag 12 maart  algemene vergadering en bijeenkomst video 

Bij anvang van de bijeenkomst algemene vergadering van de vzw. 

Wij zullen alle info over de werking van 2017 bespreken. 

Ook zullen wij de komende activiteiten rond foto, video en uitstappen voorleggen. 

Wees er bij, zoniet geef een volmacht aan een ander lid om een geldige vergadering te hebben. 

 

Hierna bekijken wij ons video archief dat zeer uitgebreid is maar nog niet volledig. 

Wij trachten dit archief verder te vervolledigen met films maar vooral ook met de uitleg rond de films. 

Let op: dit zal resulteren in een opdracht zowel voor video als foto leden. 

 

Maandag 26 maart:  bijeenkomst foto 

Voor maart gaan we ons focussen op het fotograferen van voedsel 

We gaan ons lievelingsreceptje mee brengen en dit illustreren met enkele foto’s 

Ja, inderdaad, laat de illustratoren van die meesterkoks maar een poepje ruiken 

We brengen ons recept mee op A4 (of enkele) en eveneens digitaal 

Kunnen we allemaal dat gerecht eens klaarmaken 

Breng ook je foto’s digitaal mee. 

Voor april gaan we de creatieve toer op 

We gaan olie op het water gieten 

Breng dus je fototoestel mee en je statief 

Fun verzekerd 

De workshop wordt deze maal getrokken door Alain en Freddy. 

Hierbij al zeker een bijlage om je te helpen met voedselfotografie 

 

Op 10 maart:  Vidfo jaarfeest  

Nog niet ingeschreven dan vlug doen, het wordt plezant. 

 

Zondag 29 april: wandeling in het niemandsland. Zie bijlage 

Inschrijven kan reeds. 

 

Noteer de datums van de Vidfo bijeenkomsten van 2018: 

Video:   12/3   9/4  14/5  11/6  10/9    8/10   12/11  10/12 

Foto:      26/3 23/4  28/5  25/6  24/9  22/10  26/11   10/12  

21 juli: onze Vidfo BBQ in centrum Moretus 

2 tot 5 september: onze Reil uitstap 
En nog zoveel meer………….. 
 

Groetjes 

Het Vidfo bestuur 
vidfo@vidfo.be 
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