Jaarprogramma Hengelose Amateur Fotografen Vereniging (HAFV)
Seizoen 2019 – 2020

2019
9 September

Start van het seizoen 2019-2020 met o.a.:
- Je leukste zomerfoto (10-15 foto’s meenemen op USB-stick)
- Uitdelen doorlopende opdracht
- Elke en Heinz (Fotoclub Emsdetten) komen nadere uitleg geven over het
project Chojnice
LET OP:
Wegens buitenopdracht op de clubavond van 23 september:
INLEVEREN FOTO’S EERSTE COMPETITIERONDE!
Denk tevens aan het inleveren van de foto’s met het thema “Detail” voor de
tentoonstelling in Emsdetten. Minimaal 1 foto per lid gewenst in passe-partout
en opgeplakt.

23 september

Buitenactiviteit:
• Avondfotografie / Blauwe uurtje
• Aanvang 19.30 uur; verzamelen in de binnenstad.

14 oktober

Eerste competitieronde (jurering)

28 oktober

20.00 – 21.00 uur: Inhoudelijk onderwerp (wordt nog vastgesteld)
21.00 – 22.00 uur: Algemene ledenvergadering

11 november

Spreker van een andere vereniging (nadere gegevens volgen)

25 november

Thema avond over Serie-fotografie onder leiding van een externe begeleider op
basis van onze eigen foto’s en zo mogelijk voorbereiding voor deelname aan de
regionale serie wedstrijd. (nader bericht volgt)
INLEVEREN FOTO’S TWEEDE COMPETITIERONDE!

16 december

Tweede competitieronde (jurering)

2020
13 januari

Nieuwjaarsreceptie (in het clubgebouw)

27 januari

Fotocafé (Neem uw albums en foto’s -al dan niet digitaal- mee)

10 februari

Doe – activiteit (wordt nader bekend gemaakt)

24 februari

Spreker over Documentaire fotografie
INLEVEREN FOTO’S DERDE COMPETITIERONDE!
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9 maart
23 maart

Derde competitieronde (jurering)
•
•

Presentatie door 2 eigen clubleden
Fotocafé

6 april

Programma nog niet bekend (volgt)

20 april

Programma nog niet bekend(volgt)
INLEVEREN FOTO’S VIERDE COMPETITIERONDE! (VERPLICHT ONDERWERP:
VERVOER!!)

11 mei

Vierde competitieronde (jurering)

25 mei

Buitenactiviteit (wordt nog bekend gemaakt)
•
•
•

8 juni

22 juni

Resultaten buitenactiviteit
Resultaten fotolink
Resultaten doorlopende opdracht

Slotbijeenkomst met borrel

Algemene zaken:
•
•
•
•

Clubavonden beginnen in principe om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.
Eventuele aanpassingen of wijzigingen in het programma worden per Email bekend gemaakt
en op de website vermeld. - https://hafv.nl/calendar
Als u dit overzicht kwijt bent dan kunt U altijd even op de website kijken
(https://hafv.nl/calendar) om het juiste programma te vinden
Bij vragen of problemen over het programma kunt u zich wenden tot een van de
bestuursleden of de activiteitencommissie.
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