Iris Nieuws 6

activiteitencommissie 17 mei 2020

Beste fotovrienden,
De maan, de zon bij Zalk en een vaas met tulpen. De oogst van de inzendingen was dit keer één foto; de middelste, van Gert
Mondria. Ik heb het bannertje dus zelf maar aangevuld met de volle maan van vorige week en wat tulpen…

We gaan voorzichtig de draad weer oppakken!
Je hebt een mail ontvangen met een uitnodiging voor een clubavond op maandag 8 juni in de Roef.
Hoewel aan alle coronaregels kan worden voldaan is het begrijpelijk als je voor jezelf nog bedenkingen hebt.
Heb je al gereageerd op de mail? We gaan in ieder geval de drieluiken bespreken, de lopende zaken op een rijtje zetten en
uiteraard bijpraten. En Theo zal de nieuwe website showen!
De setting zal wel wat onwennig zijn…geen gehang aan de statafels en aan de bar. 

Daarbij graag aandacht voor de volgende onderwerpen. Bekijk met name de punten 1, 2 en 3 goed.
Dat is essentieel voor het slagen van de verschillende projecten.
1 De Iris make-over: nog vier hele dagen om een foto in te sturen…
Bas van Veghel heeft jullie per mail uitgenodigd om aan dit project mee te doen. Er zijn nog maar 8 foto’s binnen…
Kom op, dit is de minst tijdrovende opdracht ooit. Ook als je niet wilt/kunt bewerken: stuur tóch een foto in.
Wij zorgen voor de rest. ajvanvegchel@gmail.com

2 De drieluiken
Het is zo ver. De 25 Lente-drieluiken staan in een webalbum.
Maar dat is niet alles. Om er een beoordelingselement aan toe te voegen willen wij jullie vragen om de drieluiken een score te
geven. De resultaten zullen we tijdens de eerste clubavond (8 juni) bekend maken. We kunnen ze dan uitgebreid bespreken.
We hebben van 20 leden in totaal 25 drieluiken ontvangen.
Bekijk eerst alles op: https://photos.app.goo.gl/LVNiYcPD2rLgcrcq5
Breng daarna je score uit via de link:

Lente Drieluik Beoordeling
Bij de beoordeling vragen we je wel om het thema ‘lente, in en rond eigen huis’ een beetje ruim te interpreteren.
Let wel op originaliteit en zeggingskracht (verhaaltje) en op de samenhang tussen de drie delen.

3 Deadlines voor in je agenda
20 mei
27 mei
1 juni
8 juni
1 augustus
1 september
1 september
7 september

Foto voor make-over insturen
Score drieluiken
Resultaat make-over insturen
Clubavond in de Roef
ZW portret voor collage insturenn
3-5 foto’s expo Cath.kapel insturen
5-10 foto’s jouw zomer insturen
Eerste clubavond najaar

ajvanvegchel@gmail.com
via link bij punt 2
ajvanvegchel@gmail.com
zie mail van zaterdag
hansschraders@solcon.nl
hansschraders@solcon.nl
hansschraders@solcon.nl

punt 1
punt 2
mail van Bas
mail 16 mei
nieuwsbrief 5
nieuwsbrief 4
info volgt
Info volgt

4 Conceptprogramma clubavonden najaar 2020 (ook voor je agenda)
We hebben voorzichtig een planning voor het najaar in de kalender gezet.
Alles onder voorbehoud, natuurlijk.
ma 07 sep
ma 21 sep
za 26 sep
ma 05 okt
ma 19 okt
do 29 okt
ma 02 nov
za 07 nov
ma 16 nov
ma 30 nov
ma 14 dec

jouw zomerimpressie
voorbereiding expo Catharinakapel/portfoliopresentatie
excursie R’dam
plenaire beoordeling thema abstract
gastspreker (?)
doe-avond techniek, in en rond H’wijk
werkgroeppresentaties
opening expo Catharinakapel
jurybeoordeling clubfoto’s
werkgroeppresentaties
gastspreker Diana Bokje (definitief)

5 Geprolongeerd…. Met Iris op stap
Tijdens de laatste Nieuwjaarsreceptie draaide er op een scherm een av-tje met beelden van een aantal Iris-activiteiten uit 2018
en 2019. Niet iedereen heeft dit toen aandachtig kunnen bekijken. Daarom is het hier nog een keer te zien op youtube.
Film Bekijken
Wel even de schermvullende weergave en het geluid goed aanzetten.

6 Waar is de Iris-Quiz ?
We stoppen met de quiz. Er is erg weinig belangstelling voor en het maken er van kost veel tijd.
Toch is het goed dat we het onder leiding van Marcel hebben uitgeprobeerd; deze techniek komt ons vast nog wel eens van pas.
Is iets niet duidelijk? Heb je suggesties of zomaar wat? Mail of bel dan.
We hopen dat je er op 8 juni bij kunt zijn. Heb je daarover nog twijfels, bel dan Diana of Hans S.
Hartelijke groeten,
Diana Vivas, Marcel Gort, Bas van Vegchel en Hans Schraders
06-39793501

