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Verantwoordelijke uitgever voor
Kon.Close-Up v.z.w.:
Walter Vermeulen
Ropheide 15
9100 Sint-Niklaas
0486 91 09 48
walter_vermeulen@telenet.be
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Het corona virus COVID-19 heeft er voor gezorgd dat het
clubboekje nu pas verschijnt.
Door de voortdurende wijzigingen in de regels betreffende toegelaten activiteiten is de inhoud voordurend aangepast moeten worden.
Onze activiteitenkalender voor komende
maanden is niet
volledig en de reeds ingevulde
activiteiten
zijn onder voorbehoud.
Welke maatregelen er nog genomen zullen worden en
van wanneer deze dan versoepelen is nu nog niet
duidelijk.
Zorg goed voor uzelf en uw gezin zodat we deze crisis
gezond en wel doorkomen waarna we met volle goesting
terug onze zo mooie hobby voluit kunnen uitoefenen.
Het bestuur,
Etienne, Walter en Marc
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Dommelstraat 140 - 9250 Waasmunster-Sombeke
Tel. 052 46 02 94 - Fax. 052 22 69 52
www.tapijtenlabelle.com
Open:
Maandag tot vrijdag doorlopend van 8 tot 18u.
Zaterdag doorlopend van 8 tot 17.30u.
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INDUSTRIEPARK-WEST 60, 9100 SINT-NIKLAAS
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Alle Schilderwerken
Gino Van Roeyen

Behangwerken
Vloerbekleding

Kleemstraat 45 - 9111 Belsele
Tel. 03- 772 57 79 - GSM 0486- 16 80 81
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De Rycke Gebroeders

n.v.

Beton– en Bouwmaterialen

Vesten 57 - 59 - 9120 Beveren-Waas
B.T.W. BE-0416.668.547

*

www.derycke.be

Bureel 03 750 99 20
Fax 03 750 99 26
info@derycke.be
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van de
Voorzitter
maart 2020

Beste Close-Uppers.
2020 is al enkele maanden oud en we beginnen stilaan te wennen aan de nieuwe wind in de club. Het
huidige bestuur doet er alles aan om de foto en digi programma's zo goed mogelijk in te vullen. De lesgevers en jury’s zijn terug aangesproken en er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Voor de clubavonden
trachten we elke maandagavond een programma te brengen dat voor film en foto-digi interessant is.
Ik hoop dat door deze manier van werken Close-Up nog meer uitgroeit naar een club waar film en fotografie elkaar aanvullen.
Beste vrienden. Op maandag 10-02 heeft Walter er ons nog eens op gewezen wat het belang is van het
instellen van de juiste witbalans. Een avond die niet alleen door onze jongste leden werd gesmaakt, het
smaakte zelfs naar meer. Er werd zelfs gevraagd om meer van deze demo avonden in te lassen. We
kregen meer, op de clubavond van 09-03 werden we wegwijs gemaakt in de wereld van de macrofotografie. Wat is macro en wat is een dichtbij opname, wat hebben we nodig, het gebruik van tussenringen, fotograferen met een omgekeerde lens, we kregen verbluffende resultaten te zien. Een millimeter
groot kopje van een insect vulde een gans scherm. Met dank aan Walter voor deze zeer leerrijke
avond, die werd afgesloten met een mooie AV-presentatie van Guido. Ja, fotograferen is meer dan gewoon op een knopje drukken.
23 februari was één van de hoogdagen bij Close-Up met onze filmwedstrijd 2020, niet minder dan 16
films van 8 deelnemers namen deel. Het was dan ook een goedgevulde zondagmiddag met een ruim
publiek, een goede en aangename sfeer.
De jury bestond dit jaar uit: Fabienne De Groote, lid van de Beverse Filmclub, Tony Haemers, voorzitter
Koninklijke Gentse Film- en Videoclub De Drake, en secretaris NAB 2.0.
En als derde jurylid hadden we Eddy Van Acker van de Waaslandse Videoclub Temse en lid NAB 2.0
comité vorming. Hun was deze middag de zware taak weggelegd om een klassement op te stellen, dit
omdat er verschillende films aan elkaar gewaagd waren, zie maar naar het klassement, verder in dit
tijdschrift.
De laureaat van dit jaar is Marc Vercauteren met zijn film "Vermoedens van kleur", "Kutna Hora" van
mijzelf was goed voor de tweede plaats en de derde plaats op het podium is voor "Zandsculptuur Garderen" eveneens van Marc Vercauteren.
Een dikke Proficiat aan de winnaar, maar ook proficiat aan al de deelnemers, want alle deelnemers zijn
toch ook een beetje winnaars. Ze hebben weer een film gemaakt en daar draait het toch om. Zie verder het verslag van Marc in dit tijdschrift.
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Ook onze foto- en digileden zitten niet stil, een aantal foto's zijn ingestuurd voor de OVU lente en voor
de Brabo wedstrijd. Ik wens onze fotografen veel succes en een goede uitslag.
Onze Audiovisuele reeksen makers doen het ook goed, zo is Firmin Van Puyvelde geselecteerd uit 53
inzendingen op het Internationaal Audiovisueel voorjaars lentefestival 2020 te Nijmegen NL. Zijn AVproductie "Wiegala" zal er vertoond worden op 14 maart.
Guido Clarysse werd geselecteerd met zijn AV-productie "Never Again" op het 4de International audio
visual festival 2020 Port Elizabeth Zuid-Afrika en deze reeks zal vertoond worden op 25 maart 2020,
goesting om eens te gaan kijken ?! Proficiat en veel succes aan onze AV-reeks makers.
Ik wil ook nog eens een oproep doen aan al wie zich geroepen voelt, om onze bestuursploeg te komen
verstrekken en het hoeft niet alleen mankracht te zijn, ook onze dames mogen zich geroepen voelen.
Het is belangrijk voor onze vereniging dat er een ruimere bestuursploeg is, ik kijk er dus naar uit wie
het initiatief wil nemen om zich mee in te zetten voor onze club.
Ook voor onze werkgroep "Close-Up 60" kunnen we nog wat versterking gebruiken, wilt u meewerken
aan Close-Up 60 laat het weten aan Walter of aan iemand van het bestuur.
Beste vrienden, normaal had op 22 maart om 12 u het clubfeest doorgegaan in de SALONS ART
NOUVEAU, maar het corona virus heeft hier anders over beslist. Niet getreurd uitstel is geen afstel,dus noteer in uw agenda : zondag 11 oktober om 12u bij ART NOUVEAU. Het zou ongelooflijk tof
zijn mochten alle Close-Uppers er bij zijn.
Ik hou er aan mijn medebestuurders te danken voor hun enorme inzet voor onze vereniging. Zij slagen
er in de geboycotte programma's op te vangen en er telkens een leerrijke en, samen met onze leden,
er een gezellige clubavond van te maken.
Ik kijk er naar uit om u op onze ontspannen en gezellige clubavonden te mogen begroeten (zonder
handjes te geven).
Normaal sluit ik met : Tot op onze clubavonden maar nu met “Hou het gezond” en hopelijk kunnen
vanaf mei de draad weer opnemen.
Uw Voorzitter
Etienne
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CLOSE-UP IS AANGESLOTEN BIJ
N.A.B 2.0
Nederlandstalige Amateurcineasten van
België

Breedbeeld 5011
Fotografie - Film - Mediakunst

O.V.U. 063
Oost-Vlaamse Unie van Fotografie vzw

K.A.V.F. 052
Koninklijke Antwerpse Verbroedering
van Fotokringen vzw

F.g.A. 07
Fotogroep Antwerpen v.z.w.

Onze clubavond is elke maandagavond,
afwisselend digi/foto met video,
behalve in juli, augustus en op feestdagen.







Aanvang om 20.00u.

Lokaal open om 19.30u.

Zie onze kalenderprogramma op
www.closeup-sintniklaas.be
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Zondag 23 februari 2020 hadden wij in ons clublokaal onze jaarlijkse Video wedstrijd
Dit jaar beschikten wij over een ruim programma van 16 films met uiteenlopende onderwerpen.
Onze voorzitter Etienne Audenaert verwelkomde de talrijke aanwezigen en de jury.
Deze driekoppige jury bestond uit Fabienne De Groote : “Beverse Filmclub”,
Tony Haemers : Voorzitter Gentse Film en Videoclub “De Drake” en Secretaris NAB 2.0 en
Eddy Van Acker : Comité vorming NAB 2.0 en tevens lid van de “ Waaslandse Videoclub” Temse.
Gezien ons druk programma gingen wij vlug van start met als eerste film :

“ Langs de kust en achterland” een film van: Frans Cammaert
Nieuw Zeeland is een van de dunst bevolkte landen ter wereld. Een land met contrasten in het
noorden subtropisch en het gematigde zuiden met prachtige fauna en flora.
Met Auckland als hoofdstad met 2,5 miljoen inwoners terwijl er in gans Nieuw Zeeland slechts 4,5
miljoen mensen wonen.

“Vestingsdagen Hellevoetsluis” een film van: Pol De Rijbel
Hellevoetsluis is voor de bezoeker gelijk een open museum met historische voertuigen zoals stoomlocomotieven, diverse stoomtractoren en niet te missen het Droogdok Jan Blanken. Dit is een
droogdok dat tussen 1798 en 1822 onder leiding van Jan Blanken is gebouwd .
Het dok is door zijn opbouw uniek in zijn soort.

“Mijn Tuin mijn passie” een film van: Maurice Ruyssinck
In het centrum van de gemeente Stekene achter een oud herenhuis uit 1905 bevind zich een uitzonderlijke prachtige tuin, een passie van Jean die met hart en ziel gepassioneerd gans deze tuin
onderhoud, spijtig genoeg moet deze tuin en herenhuis verdwijnen voor een nieuwbouw project.
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“Diefstal” een film van: Pol De Rijbel
Pol maakte een 1 min. Film van een fietsendief die het slot niet open krijgt en dan maar noodgedwongen
het fietszadel steelt. De fietseigenaar niets vermoedend maakt zijn fiets los springt op zijn fiets en komt
op de buis van zijn zadel te zitten en slaakt een noodkreet.

“Amalfi Italië 2018” een film van: Andre De Haeck
Amalfi is een stad aan de Amalfikust in de provincie Salerno en de regio Campanië in Italië.
Het is een kleine, toeristische stad met ongeveer 5400 inwoners. De stad is opgenomen in de UNESCOlijst van Werelderfgoed. Vroeger was de stad een belangrijk handelscentrum.

“Zandsculptuur Garderen” een film van: Marc Vercauteren
In het Nederlandse Garderen heeft elk jaar een zandsculptuurfestival plaats, wij zagen beelden van de
voorbereidingswerken tot aan het eindresultaat met meesterwerken zoals o.a. “De Nachtwacht”
Van Rembrand Van Rijn en tal van andere bezienswaardigheden.

“ Venetië Gondola 2015” een film van: Andre De Haeck
Venetië is wereldwijd bekend om haar historische centrum en een netwerk van smalle kanalen, met smalle lange gondels om goederen en mensen te vervoeren. Al in de 11de eeuw moet de gondel in Venetië
gevaren hebben. Venetiaanse gondels zijn altijd zwart geschilderd. De reden hiervan is een zware
pestepidemie die de stad in 1562 trof en de dode lichamen werden per gondel vervoerd.
©wv - maart - april 2020
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Krakau na Warschau de grootste stad van Polen. We kregen diverse beelden te zien van het koninklijk
kasteel en de oudste zoutmijn ter wereld uit 1044 met wel 300km aan gangen. En gruwel beelden van
Polen en buitenlanders die in de concentratiekampen zaten van Auschwitz en Birkennau.

“Rotorua Tour” een film van: Frans Cammaert
In het Nieuw Zeelandse-Rotorua bezochten wij de filmlocatie van de Lord of the Rings en The Hobbiton.
Wij woonden een ceremonie bij van de Maori’s met dans en de gekende akka strijdersdans.
In Pohutu zagen we geisers, stomende waterbronnen en exploderende modderpoelen.

“Vermoedens van kleur” een film van: Marc Vercauteren
Het verhaal van een blinde man die er over nadenkt van hoe kleuren er zouden uit zien mocht hij ooit
kunnen zien, een pakkend verhaal mooi in beeld gebracht.

“Stokerij Rubbens” een film van: Maurice Ruyssinck
Van de jeneverstokerij in de gemeente Zele, gesticht in 1817, kregen wij beelden te zien van hoe ze vroeger jenever stookten van graan en malt. De gestookte jenever ging eerst op houten vaten. Later werden
zij in stenen kruiken gedaan voor verkoop .
©wv - maart– april 2020
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“Gdanks, Poort van de vrede” een film van : Werner Vercauteren
Werner liet ons Gdanks ontdekken als een mooie moderne stad met als blikvanger de Mariakerk, één
van de grootste bakstenen godshuizen ter wereld waar ruim 25.000 mensen kunnen plaats nemen.
De scheepswerf staat dan weer bekend om zijn solidariteitsstrijd met de bekende vakbondsman
Lech Walesa. Een 3 kruisen monument is opgericht ter nagedachtenis van 24 overleden arbeiders.

“Mountainbike” een film van: Pol De Rijbel
Een 1min. film van Pol die op het juiste ogenblik op de juiste plaats stond terwijl een Mountainbiker in
een afdaling over de kop ging, met veel gevloek er boven op .

“ Kutnà Hora” een film van Etienne Audenaert
De middeleeuwse stad Kutnà Hora is de schatkamer van Tsjechië. Hier staan monumenten die sinds
1995 op de wereld erfgoedlijst van de Unesco staan. Ondermeer de bottenkapel, versiert met meer dan
40.000 menselijke beenderen en de vermaarde zilvermijnen met gangen onder gans de stad. En we waren getuige van het middeleeuwse spektakel van de jaarlijkse verzilvering van Kutnà Hora.

“Vietnam” een film van: Ronny De Pesseroy
Ronny en Patricia hebben ons verrast door met de moto een gedeelte van Vietnam te doorkruisen.
Waar weinig of geen toeristen komen. Langs berijdbare en bijna onberijdbare wegen en ons zo een stukje Vietnam te laten zien. Ook het leven van de plaatselijke bevolking met hun tradities, levenswijze en
werken kregen we te zien.
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16.
www.closeup-sintniklaas.be

“Warschau,Poort Oost Europa” een film van : Werner Vercauteren
Warschau is niet de oudste stad van Polen, maar is wel een oude stad, enkele gebouwen herinneren nog
aan die tijd… De Tweede Wereldoorlog verliep tragisch voor de stad, het omvangrijke joodse getto werd
vernietigd na de joodse opstand in 1943. De stad werd goeddeels verwoest tijdens en na de Opstand van
Warschau in 1944. Gedenkplaten en monumenten herdenken deze trieste gebeurtenissen.
Slot
De juryvoorzitter Tony Haemers bracht ons de uitslag van deze aangename filmnamiddag en onze voorzitter Etienne Audenaert bedankte alle aanwezigen leden en de jury.
verslag Marc Vercauteren

Mag er eens gelachen worden …
‘Ik had nooit gedacht dat erdoor zou komen.’ sprak de student opgewekt.
‘Eerst kreeg ik tuberculose, longontsteking, bloedvergiftiging en aderverkalking. Daarna reuma, influenza en…’
‘Lieve hemel,’ onderbrak de ander hem. ‘Ik moet zeggen dat je er toch nog
redelijk goed uitziet!’
‘Ik was toch niet ziek, idioot! Ik heb het over het examen dat ik vorige
week heb afgelegd!’
***********
Een vader bracht zijn dochter, die bij de reserve-eenheid van de luchtmacht was, naar het vliegveld. De dochter stond daar met punkhaar, drie
oorbellen in een oor, een slobbertrui, een felrode lange broek en laarzen
met koperbeslag. Ze draaide zich naar haar vader en zei: ‘Wat ben ik blij
dat we op deze reis geen uniform hoeven te dragen. Ik heb er een gloeiend
hekel aan om op te vallen.’
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1

<< Vermoedens van kleur >>
Informatiefilm van
VERCAUTEREN MARC

2

7’25”

77

Z+

8’30”

75

Z+

15’08”

75

Z+

7’08”

74,6

Z

74

Z

74

Z

<< Vietnam >>
Informatiefilm van
DE PESSEROY RONNY

7

Z+

<< GDANSK, Poort naar Vrede >>
Informatiefilm van
VERCAUTEREN WERNER

7

77,6

<< KRAKAU, Verrassend >>
Informatiefilm van
VERCAUTEREN WERNER

6

16’00”

<< Rotorua Tour >>
Informatiefilm van
CAMMAERT FRANS

4

G

<< Zandsculptuur Garderen >>
Informatiefilm van
VERCAUTEREN MARC

4

78,3

<< Kutnà Hora >>
Informatiefilm van
AUDENAERT ETIENNE

3

4’50”

9’50”

<< Stokerij Rubbens >>
Informatiefilm van
RUYSSINCK MAURICE
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7

<< WARSCHAU, Poort Oost Europa >>
Informatiefilm van
VERCAUTEREN WERNER

10

Z

16’45”

70,6

Z

7’50”

69,6

B+

10’00”

69,3

B+

67,6

B+

67,3

B+

<< Mountainbike >>
Informatiefilm van
DE RIJBEL POL

16

71

8’48”

<< Amalfi Italië 2018 >>
Informatiefilm van
DE HAECK ANDRE

15

Z

<< Venetië Gondola 2015 >>
Informatiefilm van
DE HAECK ANDRE

14

72,6

<< Langs de kust en achterland >>
Informatiefilm van
CAMMAERT FRANS

13

6’00”

<< Vestingsdagen Hellevoetsluis >>
Informatiefilm van
DE RIJBEL POL

12

Z

<< Mijn tuin, mijn passie >>
Informatiefilm van
RUYSSINCK MAURICE

11

74

10’40”

1’00”

<< Diefstal >>
Informatiefilm van
DE RIJBEL POL

1’00”

Proficiat aan de deelnemers
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Luc Meganck
Hedwig D'Haeseleer
Michel Masfrancx
Roland Huyghe
Rudy De Cleene
Yvette Bauwens
Marc Ballaux
Maria D'hondt
Maria D'hondt
Denise Troch

11

Eddy Roose

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Luc De Backer
Christa Martens
Ivo De Decker
Jan Maris
Marc Rousseau
Patrick Haegens
Paul Cornelis
Robert Van Maele
Roland Huyghe
Trees Coppens

22

Eddy Roose

23
24
25
26
27
28

Maria D'hondt
Stefan Snick
Mauricette Duverger
Robert Huygens
Roland Coenraets
Mauricette Duverger

29

Nicole Buyl

30
31
32
33
34
35
36

Ulric Demeter
Jacqueline Everaert
Johan Du Pré
Marcel Van Herck
Roland De Tollenaere
Trees Coppens
Veerle Beeckmans

Titel vd foto

Club
Kant
Fotografencollectief Appelterre
Breuk
Fotografencollectief Appelterre
Gesloten molen
Fotografencollectief Appelterre
Behind doors
Fotogroep Meetjesland
Sfeerlicht
Fotoclub Nieuw Gent vzw
Shadow
Fotokring Moedoka
Broers
Fotoclub De Kern
Yogo
Fotografencollectief Appelterre
Cupper Mine
Fotografencollectief Appelterre
Groene stoel
Fotogroep Meetjesland
Koninklijke Video-, Foto-, en Digiclub CloLilabela #2
se-Up Sint-Niklaas v.z.w
Crocodile Dundee & son VTB Fotoclub Wetteren
Shadows
Fodifi Wondelgem
end morning break
Koninklijke Fotokring Focus-Ninove vzw
Hap
Digi- Fotoclub Diamond Rupelmonde
Rust
Koninklijke Fotokring Lux Nova vzw
Verweesd
Fodifi Wondelgem
Laserstralen
Koninklijke Fotokring Imago Hamme
Sneeuwklokje
Fodifi Wondelgem
Strand Mont Saint Michel Fotogroep Meetjesland
Zonder woorden
Fotografencollectief Appelterre
Koninklijke Video-, Foto-, en Digiclub CloLilabela #1
se-Up Sint-Niklaas v.z.w
Prespa Lake
Fotografencollectief Appelterre
Biennale
Koninklijke Fotogroep Waasland
A room without a view
Fotoclub Nieuw Gent vzw
Winteruur
Fotoclub Nieuw Gent vzw
Dark Hedges
Fotogroep Meetjesland
Alix
Fotoclub Nieuw Gent vzw
Koninklijke Video-, Foto-, en Digiclub CloNieuwsgierig
se-Up Sint-Niklaas v.z.w
Vintage Leaves
Fodifi Wondelgem
Steamy man
Fotogroep Meetjesland
Out of the box
Fotogroep Meetjesland
Huisje
Digi- Fotoclub Diamond Rupelmonde
Finish
Fotoclub Nieuw Gent vzw
Vergankelijk
Fotografencollectief Appelterre
Nieuwsgierig
Digi- Fotoclub Diamond Rupelmonde

Proficiat aan Eddy en Nicole.
Ook aan de andere deelnemers die niet in deze lijst voorkomen.
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95
93
91
89
89
89
85
85
85
80
80
80
75
75
75
75
75
71
71
71
71
70
70
70
67
67
67
63
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63
60
60
60
60
60
60
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ONZE JARIGE LEDEN IN MAART :
BUYL NICOLE

03 - 03

VAN DEN BOSSCHE MATHIEU

07 - 03

BULTERIJST HUGO

12 - 03

DE BACKER ROSA

15 - 03

VERMEULEN WALTER

18 - 03

SAMAN EMIEL

20 - 03

VAN LEUGHENHAEGEN CHRIS

21 - 03

ONZE JARIGE LEDEN IN APRIL :
DE RIJBEL POL

13 - 04

VONCK ANNYTA

13 - 04

VAN STEENLANDT GASTON

27 - 04

ONZE JARIGE LEDEN IN MEI :
BATENS FLOR

06 - 05

AUDENAERT JEAN-PIERRE

10 - 05

DE BELDER MARC

14 - 05

VERCAUTEREN WERNER

14 - 05

DEMONIE MARC

23 - 05

THYSSEN FRANCIOS

27 - 05

DE BAAR JO

31 - 05

©wv - maart - april 2020

22.
www.closeup-sintniklaas.be

Mag er eens gelachen worden …
Een informaticus is op weg naar zijn werk als er een kikker op zijn arm
springt. ‘Ik ben een betoverde prinses, kus mij.’ zegt de kikker.
Maar de informaticus stopt de kikker in zijn jaszak.
‘Alsjeblieft, kus mij, ik ben een betoverde prinses.’ smeekt de kikker.
Maar de informaticus geeft geen krimp.
‘s Avonds in de kroeg laat hij zijn vriende de kikker zien. Die vragen hem
waarom hij niet doet wat de kikker vraagt.
De informaticus: ‘Nou, voor een vriendin heb ik geen tijd… maar een pratende kikker, dat vindt ik cool!’
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Dit kun je als fotograaf thuis doen
Zit je noodgedwongen thuis en wil je lekker bezig met je hobby? Lees dan snel verder! Met
deze tips leer je meer over fotografie, kun je zelf aan de slag en maak je ook thuis prachtige
beelden.

1. Ga aan de slag met foodfotografie
Voor foodfotografie heb je de meeste materialen vaak al wel in huis. Zoek als eerst een mooie
ondergrond en props. Kies bijvoorbeeld een houten tafel of vloer en pak een mooie plank of
bord om het eten op op te maken. Bij foodfotografie kun je perfect gebruik maken van het
daglicht dat door het raam valt. Zo kun je overdag lekker oefenen met fotograferen.

Foto door Cees Kramer

2. Bewerk je beelden
Foto’s bewerken is niet alleen leuk als je ze net hebt gemaakt. Door je beelden op een later
moment (nog een keer) te bewerken ga je nieuwe dingen zien, leer je van de ‘fouten’ die je
hebt gemaakt en soms komen er verrassend mooie resultaten uit. Kies een paar mooie foto’s
en bewerk ze bijvoorbeeld in een heel andere stijl.

3. Maak back-ups
Heb je de laatste tijd al een back-up gemaakt van al je foto’s…? Dit schiet er vaak bij in maar is
wel slim om te doen! Het is namelijk niet de vraag of je laptop of harde schijf een keer kapot
gaat, maar wanneer… Daar kun je maar beter op voorbereid zijn. Maak daarom regelmatig een
back-up van je bestanden op een externe harde schijf.
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Heb je een mooie woning, slaapkamer of een leuk hoekje in huis? Maak er foto’s van! Ga
aan de slag met de styling, zet je camera op statief en bewerk de beelden in Lightroom of
Photoshop. Interieurfotografie is ook goed om te oefenen met HDR.

5. Leer meer op Youtube
Fotograferen leer je vooral door het te doen, maar ook door mee te kijken met anderen.
YouTube is een bron van informatie over fotografie, videografie en het bewerken van je
beelden. Begin bijvoorbeeld op het kanaal van CameraNU.nl en leer alles over natuurfotografie, portretfotografie, landschapsfotografie en nog veel meer!

6. Deel je beelden
Heb je nog geen website maar zou je dit wel graag willen? Begin dan juist nu met het maken
van een eigen site voor je foto’s. Je kan dit zien als een digitaal portfolio met meer info over
jou als beeldmaker en je mooiste foto’s. Misschien haal je er in de toekomst wel mooie opdrachten mee binnen! Heb je al een site? Dan kun je nu eindelijk je meest recente foto’s toevoegen...

7. Zoek naar nieuwe mogelijkheden
Als je thuis zit zonder werk dan is dat natuurlijk erg vervelend! We hopen dat we er met z’n
allen snel weer bovenop zijn. Toch biedt het thuis zitten ook kansen. Werk aan de projecten
waar je nooit aan toekwam, ga op zoek naar nieuwe locaties (op Google Maps), zet je foto's
op stock websites of maak een plan voor de toekomst. Door je focus te verleggen kom je
misschien tot verrassende nieuwe ideeën en ontdek je nieuwe mogelijkheden.
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8. Ga aan de slag met macrofotografie
Nu de natuur ontwaakt zie je overal bloemen en insecten tevoorschijn komen. Kijk maar eens in
je eigen tuin wat je allemaal kan vinden! Met een telelens, macrolens of met tussenringen kun je
hier hele mooie foto's van maken. Macrofotografie is rustgevend en je ontdekt een hele nieuwe
wereld.

Foto door Marc Brouwer

9. Ga de natuur in!
De lente komt er aan en daar kun je vooral buiten van genieten. Pak je camera, ga er lekker op
uit en geniet van al het moois om je heen. Door de natuur in te gaan zorg je er ook voor dat je
even geen nieuws leest en je hoofd leeg kunt maken. Zo kun je er thuis weer lekker tegenaan.
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Wist je dat we op CameraNU.nl ook heel veel toffe blogs hebben staan? Ervaren fotografen delen handige tips en tricks over allerlei vormen van fotografie. Denk bijvoorbeeld aan fotograferen
in het blauwe uurtje, vogelfotografie, portretfotografie met één flitser, RAW vs JPEG, enzovoort!

11. Olie op een glazen plaat
Met wat eenvoudige materialen kun je thuis hele toffe foto's maken. Pak een glazen ovenschaal,
water, olijfolie of zonnebloemolie, een lamp en wat gekleurd papier. Laat de glazen schaal aan
beide kanten op iets steunen zodat je er gekleurd papier onder kunt leggen. Daarna richt je een
lamp op dit papier zodat het goed zichtbaar wordt. Giet wat olie en water in de schaal en roer
met een lepel om bubbels te maken. Je hebt nu een mooie opstelling om abstracte macrofoto's
te maken!

12. Maak een fotoalbum
Nu je thuis zit heb je eindelijk tijd voor dat foto album van het afgelopen jaar, je vakantie of het
eerste jaar van je kind.

13. Fotografeer je kinderen
Misschien geef je je kinderen nu zelf les, speel je met ze buiten of kun je ze wel achter het behang plakken! Het is altijd leuk om samen een echte photoshoot te doen. Laat ze hun mooiste
kleren aantrekken en begin met fotograferen.

14. Fotografeer je huisdier
Maak ook eens een mooie foto van je huisdier! Ga je wandelen met de hond dan kun je natuurlijk je camera meenemen. Maar ook binnen of in de tuin zijn er genoeg opties. Met wat extra materialen (props) kun je unieke foto's maken van jouw huisdier. Op de onderstaande foto zie je
Mieps, de cavia. Maar dit kun je natuurlijk ook doen met je konijn, hond of kat. Wees creatief en
maak er een leuke fotoshoot van!
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Foto door Marloes van Antwerpen

15. Ga aan de slag met productfotografie
Heb je thuis nog een mooi horloge, trouwringen of bijzonder beeldje? Ook die kun je fotograferen
nu je thuis zit! Dit kan met continulicht of flitsers, maar ook naast een raam. Maak het licht dan
wat zachter met een wit laken of een douchegordijn.

Foto door Bert Buijsrogge
Overgenomen van Cameranu.nl
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VIDEO :
MAANDAG

02-03

20u

MAANDAG

09-03

20u.

Evaluatie en verslag
Clubwedstrijd video

DIGI :
Macro opname

MAANDAG

16-03

20u.

WOENSDAG

18-03

20u.

VRIJDAG

20-03

ZONDAG

22-03

12u.

MAANDAG

23-03

20u.

MAANDAG

30-03

20u.

VIDEO :

BESTUURSVERGADERING
VIDEO :

DIGI :

VIDEO :
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DIGI :
MAANDAG

06-04

20u.

GEEN CLUBAVOND
Wegens
Corona virus maatregelen

Paasmaandag :
MAANDAG

13-04

Geen clubavond

VIDEO :
MAANDAG

20-04

20u.

Tony JACOBS op bezoek
Geannuleerd, wordt verplaatst
naar 14 september

WOENSDAG

22-04

20u.

BESTUURSVERGADERING

DIGI :

MAANDAG

27-04

20u.

GEEN CLUBAVOND
Wegens
Corona virus maatregelen
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MAANDAG

04-05

Video :

20u.
1.
2.

Bespreking films
Tech. Lesavond Pinnacle Studio

DIGI:
MAANDAG

11-05

Bespreking 2de thema “GEEL”
Door Jozef Van Brusselen
Laatste moment binnenbrengen
thema “SYMETRIE”

VIDEO :
MAANDAG

18-05

20u.

WOENSDAG

20-05

20u.

Internationaal film programma
samen met filmclub Skoop Leuven

BESTUURSVERGADERING

DIGI :
MAANDAG

25-05

20u.

Ludo KINDT
“Van interludium tot beeldessay”
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Ere-voorzitter

†

Herman Beniers 1936 - 2019

Voorzitter
Verantwoordelijke FILM
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Etienne Audenaert

03– 776 75 95

Sint-Jansplein 17 - 9100 Sint-Niklaas

0475–25 97 24

etienne.audenaert@gmail.com
Fx.03-7662953

Secretaris
Verantwoordelijke
DIGI en FOTO,
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Tijdschrift/Webmaster

Walter Vermeulen
Ropheide 15 - 9100 Sint-Niklaas
walter_vermeulen@telenet.be

03– 777 52 14
0486-91 09 48

Schatbewaarder

Marc Vercauteren

BE88 1430 7210 3841
BIC GEBABEBB

Rode Kruisstraat53/b2 - 9100 Sint-

03-776 70 53

Niklaas

0472-05 79 80

Verantwoordelijke FILM

marcvercauteren1@gmail.com

Raadslid

???

Afgevaardigde FgA
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Kandida(a)t(en) gevraagd…?!?
P.De Meerleerstraat 24a

CLUBLOKAAL

( dreefje inrijden, parking Etabo )
9100 Sint-Niklaas

©wv - maart– april 2020

0475– 25 97 24

www.closeup-sintniklaas.be

33.

Website
Bezoekers van onze website zullen tussentijds gemerkt hebben dat
deze off-line is. Dit is geen fout.
Momenteel zijn we bezig om een volledig nieuwe website op te
bouwen.
De overdracht van een domeinnaam kan tot enkele maanden duren
en daarom heeft het bestuur besloten om te starten met een nieuwe naam.

www.closeup-sintniklaas.be
Deze is reeds te bereiken maar momenteel bevindt hierop nog geen
informatie.
Zogauw er een minimum, relevante info aanwezig is wordt dit via
mail gecommuniceerd en wordt de website ook verder uitgebouwd.
De reden om een nieuwe website te maken was tweeërlei nl.
1) de provider waar we nu een overeenkomst mee hebben is 30%
goedkoper
2) De site een modernere look geven
Tot kijks.

Mag er eens gelachen worden …
Een magazijnmeester bestelde onderdeel 669 bij de fabriek.
Toen het binnenkwam, bleek dat iemand onderdeel 699 had
gestuurd. Hij stuurde het met een boos briefje terug. Binnen
enkele dagen ontving hij het onderdeel retour, met een briefje dat bestond uit vier woorden: ‘Draai de doos om’.
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Dit artikel is overgenomen van cameranu.nl

Je wilt een timelapse maken, maar wat moet je allemaal meenemen en welke camera instellingen
moet je gebruiken? Met dit handige stappenplan kun jij je goed voorbereiden en een fantastische
timelapse video creëren!

Wat is een timelapse?
Een timelapse is een video die is opgebouwd uit een grote reeks foto’s die met een vaste interval
zijn geschoten. Een timelapse opname van slechts twintig seconden kan al uit 500 afzonderlijke fotfoto’s bestaan! De foto’s worden achter elkaar ‘afgespeeld’, frame voor frame, waardoor ze samen
een soepele video vormen. Hierdoor zie je dingen die je met het blote oog niet kunt waarnemen.
Vaak wordt een timelapse gebruikt ter aanvulling in een video of een vlog. Dit geeft sfeer, rust en
afwisseling. Een extra voordeel is dat een wat minder interessant stukje video als timelapse sneller
voorbij gaat, terwijl je het moment toch op een leuke manier kunt toevoegen aan het geheel. De
meest bekende timelapse opnames zijn beelden van een zonsopgang of zonsondergang, de sterrenhemel, indrukwekkende wolkenpartijen en stormen, bewegende mistflarden, bloemen die open
of juist weer dicht gaan en de dagelijkse drukte in een stad.

Stap 1: Plan de timing en locatie
Om een mooie timelapse te maken moet je van te voren bedenken waar je heen wilt gaan, wanneer en in welk seizoen. Je hebt vast wel wat mooie plekjes in gedachten! Fiets er eens een keertje
extra langs om alvast te kijken wat de mogelijkheden zijn en vanuit welke hoeken je de timelapse
wilt schieten, want een goede voorbereiding is het halve werk. Houd altijd het weerbericht in de
gaten en gebruik handige apps zoals Photopills om te zien waar de zon of de maan staat op welk
tijdstip. Dit helpt je enorm bij je voorbereidingen.
©wv - maart– april 2020
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Hoe maak je een timelapse video?
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Stap 2: Maak je apparatuur schoon
Om te voorkomen dat er stofjes en andere vlekken in beeld zijn, is het belangrijk dat je apparatuur schoon is. Maak thuis zorgvuldig de sensor van je camera schoon en maak een test foto om
te controleren of er écht geen vlekjes meer te zien zijn. Sla het glaswerk niet over: maak je objectieven en grijsfilters goed schoon. Neem voor de zekerheid altijd een lenspen en een zacht microvezeldoekje mee wanneer je gaat fotograferen.

Stap 3: Pak je tas zorgvuldig in
Maak eventueel een lijst van alles wat je mee moet nemen en pak je tas zorgvuldig in. Je camera
en objectieven zijn natuurlijk belangrijk, maar geheugenkaartjes, extra accu’s, een afstandsbediening, extra batterijen voor je afstandsbediening, schoonmaak accessoires en je statief wil je zeker
niet vergeten. Alle accu’s laad je van te voren thuis volledig op en de geheugenkaarten formatteer je alvast. Zet je fototas een paar uur of zelfs de avond van te voren klaar zodat je niet te gehaast bent en er zo de deur mee uit kunt gaan.

Stap 4: Zet de hele setup klaar
Eenmaal op locatie aangekomen zoek je een plekje uit om te beginnen. Stop nu eerst een leeg
geheugenkaartje en een accu in de camera. Kijk vanuit de hand door de zoeker of op het display
en bepaal wat de beste compositie is. Misschien wil je wel een ander objectief gebruiken? Zet je
statief neer, plaats je camera op het statief en doe de vergrendeling erop zodat je camera er niet
zomaar vanaf kan glijden. Heb je een afstandsbediening nodig omdat je camera geen timelapse
functie heeft? Sluit deze dan aan. Nu kun je de camera in gaan stellen!

Foto door Rick Kloekke

©wv - maart - april 2020

36.

Voor een gelijkmatige belichting is het belangrijk om volledig handmatig te werken. De ISOwaarde, het diafragma en de sluitertijd bepaal je zelf. Ook de scherpstelling doe je met de
hand. Maak altijd een testfoto en controleer de belichting en de scherpte voordat je de timelapse reeks start. Dit is een handige werkvolgorde:
 Kies voor RAW in plaats van JPEG
 Zet je camera op handmatig (M-stand)
 Kies de gewenste camera instellingen
 Maak een testfoto en controleer deze
 Pas de instellingen eventueel wat aan
 Kies de juiste interval voor het moment
Stel nu handmatig scherp op een punt

Wat is de beste interval?
De beste interval, oftewel de tijd die er tussen elke gemaakte foto zit, is voor elke timelapse
anders. Er is geen vaste maatstaf voor. Houd rekening met wat je aan het fotograferen bent en
met de hoeveelheid beweging die er in je beeld is. Een zonsondergang gaat geleidelijker dan
het verkeer op een drukke snelweg.
Als er veel beweging is dan kun je een korte interval van 1, 2 of 3 seconden gebruiken. Is er
minder beweging, dan kan de interval wat langer zijn. Hoe langer de interval, hoe sneller de
veranderingen en eventuele bewegingen in de uiteindelijke video te zien zijn. Maar let op, je
kunt beter te veel foto’s maken met een kortere interval, dan te weinig foto’s hebben door een
te lange interval.
Interval
1 seconde
2 - 5 seconden
15 - 30 seconden
90 - 120 seconden
5 - 15 minuten

Onderwerp
Bewegend verkeer, snel bewegende wolken en
vanuit een rijdende auto
Zonsopkomst, zonsondergang, langzaam bewegende wolken en grote groepen mensen
Schaduwen, sterren, de beweging van de zon
met een groothoek
Snel groeiende planten
Bouwprojecten

Houd altijd je einddoel in gedachten. Een video heeft standaard 25 beelden per seconde, maar
heeft minimaal 16 beelden per seconde nodig voor een soepel genoeg beeld dat geen 'diashow'
lijkt. Hoe vaker je een timelapse maakt, hoe meer feeling je er voor krijgt!

Stap 6: Gebruik eventueel filters
Om te voorkomen dat mensen of verkeer haperend door het beeld bewegen, moet je fotograferen met een wat langere sluitertijd. Met behulp van een grijsfilter is het in bepaalde situaties
makkelijker om tot een wat langere sluitertijd te komen. En het Benro TrueNight filter is een
onmisbaar hulpmiddel voor nacht- en stadsfotografie doordat kunstlicht met een bepaalde golflengte weg wordt gefilterd. Bevestig een filter pas op je objectief nadat je handmatig hebt
scherpgesteld!
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Stap 7: Blijf alert tijdens het fotograferen
Druk op de ontspanknop en wacht af tot de reeks foto’s gemaakt is, maar blijf wel alert. Bij
hele extreme veranderingen in het licht zul je de timelapse misschien wat eerder moeten
stoppen. Je zult best een poosje moeten wachten tot de camera klaar is. Neem gerust een
goede jas, een inklapbaar krukje en wat te drinken of te snacken voor jezelf mee en geniet ondertussen van alles wat er om je heen gebeurt.

Stap 8: Bewerk de foto’s en maak de video
Eenmaal thuisgekomen is het tijd om de foto’s in te laden en een back-up te maken voordat je
aan de slag gaat met het monteren van de video. Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk door
met goede software te werken. Bewerk de complete serie foto’s in een oogwenk met Adobe
Lightroom en exporteer de beelden met een opeenvolgende benaming als JPG of TIFF om ze
tot een video samen te kunnen voegen in Adobe Elements of Adobe Premiere Pro. Let er op
dat er geen flikkerende beelden tussen zitten door grote tussentijdse veranderingen in het
licht.

Wil je beweging in de timelapse?
In een timelapse zie je al beweging, maar je kunt de video nog interessanater maken door het
standpunt van de camera geleidelijk te laten veranderen tijdens het maken van een timelapse.
Daarmee breng je het beeld naar een nog hoger niveau. Hiervoor heb je een track of slider nodig, in combinatie met een statiefkop en bijvoorbeeld een motion lapse apparaat van Syrp.

Kan ik met mijn action cam een timelapse maken?
De meeste action cam’s hebben een ingebouwde functie voor het maken van een timelapse.
Stel je voorkeuren in, zet de camera op een goede plek, druk op start en je action cam doet de
rest! Wil je dat het standpunt tijdens het opnemen horizontaal beweegt? Zet je action cam
eens op een stevige, roterende kookwekker met behulp van een platte plakmount!
©wv - maart - april 2020
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De verkoop bij onze wafelslag bedroeg 144 dozen.
Hiervoor dank aan de verkopers. Het is een extra voor onze clubkas en dus ook voor
de werking die jullie allen ten goede komt.
Daar er momenteel geen clubavonden zijn kan je de wafels afhalen in ons lokaal na
een afspraak met Etienne op het nummer 0475 25 97 24.
Bedankt en laat ze jullie smaken.
Vonck Annyta

16

De Rijbel Pol

12

Vermeulen Walter

12

Verniers Johan

11

Vercauteren Marc

10

Audenaert Etienne / Peeters Hilde

9

Clarysse Guido

9

Goole Roger/Van Raemdonck Maria

9

Heyman Gaby

9

Audenaert - Vercauteren (VLAS)

8

De Pesseroy Ronny / Zwierski Patricia

6

Coeckelbergs Gilbert

5

Bulterijst Hugo

4

Cammaert Frans / De Baar Jo

3

De Craecker Antoine

3

Ruyssinck Maurice

3

De Ceuleneer Carine

2

Laureys Willy

2

Roose Eddy/Buyl Nicole

2

Van Leughenhagen Chris

2

Van Puyvelde Firmin

2

Vercauteren Werner

2

Batens Flor

1

Peelman Jozef

1

Van Moorhem Leo

1
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NOTEER IN UW AGENDA :
FOTO & DIGISALONS
FILM/VIDEOFESTIVALS

Tot nader orde
zijn alle festivals en
tentoonstellingen geannuleerd.

©wv - maart - april 2020

40.

Op de Algemene Vergadering van 6 januari 2020 is het voorstel gedaan door het bestuur om het lidgeld
modulair te maken.
Dit houd in dat de leden zelf hun lidmaatschapsbijdrage samenstellen voor wat best bij hun past in de beleving van hun hobby. Dit gaan we nu nog een beetje verduidelijken zodat ieder voor zich kan uitmaken
wat de beste keuze wordt.
Ieder die lid wenst te worden van Close-Up betaald een bijdrage van 25€. Wat krijg je hiervoor:
 Het bijwonen van de clubavonden en het volgen van de daar gegeven workshop/lessen.
 Deelnemen aan alle clubfeesten:uitstappen aan de verlaagde bijdrage geldig voor leden.
 Digitale tijdschrift
 U kan deelnemen aan alle (interne) clubwedstrijden. Enige uitzondering is deelname aan de Gala met AV
-reeksen of films tenzij volledig rechtenvrije muziek. De maker is hier ZELF voor verantwoordelijk.
 Tijdens activiteiten is er een BA verzekering via clublidmaatschap Breedbeeld.
Voor de video liefhebbers kan er bijkomend gekozen worden voor het basis lidmaatschap NAB2.0, dit voor
20€. Hiermee kan je deelnemen aan diverse filmwedstrijden.
Opgelet: enkel met rechtenvrije muziek.
Wens je de library muziek te gebruiken dien je in regel te zijn met SABAM en dat kan via het lidmaatschap
NAB2.0 aan de bijdrage van 54€.
Je hebt ook de vrije keuze om aan te sluiten bij de Vlaamse Amateur Cineasten ( VAC). Het lidgeld
bedraagt hier 25€ en dan kan je hun muziek gebruiken.
Voor de DIGI liefhebbers die AV reeksen wensen te maken kunnen er voor kiezen om rechtenvrije muziek
(bv YOU TUBE) te gebruiken, dan zijn er geen bijkomende bijdragen verschuldigd.
Wensen zij de library muziek te gebruiken dienen ze zich op dat moment in regel te stellen met SABAM en
betalen ze 54€ (dit wordt geïnd na doorsturen van uw cue-sheet, eenmalig per kalenderjaar).
Ze kunnen ook direct kiezen voor deze registratie via BreedBeeld en betalen hiervoor een bijdrage van 54€
bij hun lidgeld.
LET ER WEL OP DAT, OOK ALS U GEEN NIEUWE REEKSEN OF FILMS MAAKT, BIJ EEN VERTONING OF
DEELNAME AAN EEN WEDSTRIJD IN EEN ANDER JAAR U ZICH IN REGEL DIENT TE STELLEN MET SABAM.
Fotografen die lid wensen te worden van de OVU betalen hiervoor een bijdrage van 15€.
Hiervoor kan je dan gratis deelnemen aan de OVU wedstrijden, anders is er een bijdrage verplicht afhankelijk van welke wedstrijd en/of discipline.
Nogmaals ter verduidelijking, voor deelname en enkel vertoning in ons clublokaal moet u niet in regel
zijn met SABAM. Dit valt onder de regel “Privé-vertoning of vertoning in besloten kring”.
Alle andere vertoningen, zoals de Gala, filmvertoning in andere clubs, wedstrijden,… vallen onder de regelgeving SABAM.
Een concreet voorbeeld: een lid wenst een film te maken met de bedoeling om aan wedstrijden deel te
nemen. Hiervoor wil hij gebruik maken van de library muziek.
Dan bedraagt zijn lidgeld:
25€ (lidgeld Close-UP
54€ (lidgeld NAB2.0 met SABAM)
Dus zijn bijdrage wordt dan
79€
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Een tweede voorbeeld : een lid fotograaf wenst ook AV-reeksen te maken met library muziek en deel te
nemen met foto’s aan de wedstrijden OVU.
Dan wordt zijn bijdrage: 25€ (lidgeld Close-Up)
54€ (bijdrage BreedBeeld voor SABAM) of regelt dit bij produktie
15€ (lidgeld OVU)
Totaal bijdrage:
94€
Een derde voorbeeld : een lid wenst puur voor zich zelf een (vakantie)film of reeks te maken. Hij wil hier
wel met deelnemen aan de clubwedstrijd maar buiten de huiskamer en het clublokaal deze niet tonen.
Zijn bijdrage wordt:
25€ (lidgeld Close-Up) zelfs met gebruik van library muziek
Ook op de Statutaire Vergadering is er gemeld dat ons clubtijdschrift, ondanks de sponsoring, verlieslatend is. Elke editie wordt reeds digitaal (en in kleur) via e-mail aan de leden toegestuurd.
Bij rondvraag is gebleken dat de meeste mensen tevreden zijn met de digitale versie, het is zelfs zo dat bij
sommige leden de papieren versie niet eens geopend wordt.
Een enkeling heeft wel nog graag een papieren versie dus daarom heeft het bestuur besloten om deze
mogelijkheid te behouden en tegen een jaarlijkse bijdrage van 10€ een (zwart-wit) tijdschrift te verzorgen.
Concreet wil dit zeggen dat na voorgaande bepaling van uw lidgeld u dit nog moet verhogen met 10€ om
een papieren versie (in zwart-wit) te ontvangen. Deze worden dan verdeelt op de clubavonden, NIET per
post.
Het is een hele boterham maar hopelijk geeft dit artikel iets meer verduidelijking.
Ieder lid zal tijdig een formulier ontvangen om zijn keuze(s) aan te duiden.
Heb je nog vragen hierover, stel ze gerust aan een van de bestuursleden, zij zullen graag samen met u uw
persoonlijke wensen overlopen.
Walter Vermeulen

Mag er eens gelachen worden …
Frits, de tienjarige zoon van de boer, loopt met de stier door het
dorp. Daar komt hij de pastoor tegen, die hem vraagt: ‘Fritsje, waar
ga jij met die stier naartoe?’
Frits: ‘Nou ja, naar de buren om de koe te dekken.’
‘Maar Fritsje,’ zegt de pastoor onthutst, ‘kan je vader dat niet zelf?’
Frits: ‘Nee, meneer pastoor, dat moet de stier écht zelf doen!’
********
Leraar: ‘Kijk. Ik leg een munt van twee euro in zwavelzuur.
Hoe lang duurt het voordat die is opgelost?’
Leerling: ‘Die lost niet op, meneer.’
‘Heel goed.’ antwoordt de leraar. ‘En hoe weet je dat?’
Leerling: ‘Omdat u anders nooit uw eigen geld zou hebben gebruikt.’
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Huis Van de Voorde Decoratie

Zand 16 - 9160 Lokeren
Tel. 09 348 91 87
Fax 09 349 32 81
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Dagsterrestraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel. 03/770.52.46
www.salonsartnouveau.be
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Januari
€ 69 p.p.

Woe 01 Januari

Nieuwjaarsbrunch aanvang 13u00

Zat

Nieuwjaarsevent Walking dinner 20u00 tot 01u00,

11 Januari

nadien open bar ( Dj voorzien )
Zon 19 Januari

Nieuwjaarsbuffet € 63 p.p.

Februari
Zon 16 Februari Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
Maart
Zon 08 Maart Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.
met optreden FRANK GALAN
Mei
Vrij 01 Mei

Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
Verjaardagsbrunch GARRY HAGGER

Augustus
Zat 15 Augustus Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.
met optreden FRANK GALAN
Oktober
Zat 17 Oktober

Wild festijn 19u00 tot 24u00 nadien open bar met Dj € 68 p.p.

November
Zon 15 November Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
December
Zon 20 December Kerstbuffet met dessertenbuffet en kerstliederen €65 p.p.
met GARRY HAGGER

Aanvang telkens om 12u00 tot 17u00 uitgezonderd 1/1-12/1 - 17/10
BIJ ANNULATIE 2 DAGEN VOOR HET EVENT REKENEN WIJ 50 % AAN
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 Overname uit dit clubboekje mag
mits bronvermelding.

 Uitgezonderd de technische
artikels foto/video

 Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage.

 De redactie behoudt zich het recht
voor teksten in te korten, te wijzigen of te weigeren.

“Er zijn geen regels
voor goede foto’s,
er zijn alleen
goede foto’s “
Ansel Adams
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Projecties :
zaterdag 05/12/20 om 15u. - zondag 06/12/20 om 10u. en 15u.

Fototentoonstelling :
zaterdag 05/12 van 14u. tot 19u. - zondag 06/12 van 10u. tot 19u.
dinsdag 08/12 t.e.m. zaterdag 12/12 van 14u. tot 17u.
Inkom : GRATIS

Stedelijk Museum - SteM - ZWIJGERSHOEK 14 - SINT-NIKLAAS
www.closeup-sintniklaas.be
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