
  
VERSLAG FOTOCLUBAVOND 7 september

ONDERWERP Product fotografie
AANTAL AFMELDINGEN
AANTAL AANWEZIGEN 16
locatie Dorpshuis Rottum

De eerste avond na de zomerstop. Er zijn  17 aanwezigen waaronder3 adspirant/nieuwe 
leden.
Bij de welkomopening heeft de voorzitter enkele mededelingen naar aanleiding van de 
laatste ledenvergadering.

• De 6 uitgekozen foto’s voor op de website blijft in deze vorm.
• Om iedereen de kans te geven om je foto’s te etaleren worden er korte presentaties 

gegeven . Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt 
• Contributie voor de laatste 4 maanden van dit jaar wordt binnenkort gevraagd.

Het thema van deze avond heeft bij menigeen hoofdbrekens en denkwerk bezorgd.
Anno is de fotobespreker en geeft een korte inleiding over wat product fotografie inhoud.
Het belangrijkste is dat het in 1 tel pakkend is.
Bij de bespreking van een foto werd gevraagd wat je emotie is bij de getoonde foto en wil 
je het product gelijk kopen, als je dit ziet.
Er worden drankjes, koffie, parfum, campers ,schoenen en autoachterlichten aangeprezen.
De lat ligt hoog vanavond en er is kritische kritiek. Waarom pakt de ene foto wel je 
aandacht en heeft een andere plaat meer informatie eromheen nodig.
Er zijn prachtige foto’s speciaal voor dit thema gemaakt , er kwam weinig uit de oude doos 
dit keer.
Cor Hanneke en Dig, zoeken 6 foto’s uit voor op de website.

Jansje

 

De volgende clubavond is op woensdag 5 oktober met als thema; een beetje vreemd.

………………………….………………………………..
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