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 Bel’ Lumiére 

Fotostudio en buitenopnames. 

 

Vrijdag 28 en zaterdag 29 dec 2018 St. Rochuskerk 

Van 18u00 tot 22u00 

Woensdag  12 december 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie najaar uitstap Ieper. 

 Projectie modellenfotografie.( zie artikel) 

Zaterdag 12 januari 2019 van 10u tot 14u  

                                            van19u tot 20u30 

 Vergadering 

 Venetiaanse maskers in Brugge 

Woensdag  13 februari 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Venetiaanse maskers in Brugge 

Zondag 13 januari 2019 van 10u tot 14u 

Woensdag  9 januari 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Nieuwjaarbijeenkomst. 

(zie artikel) 
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 editoriaal 
Zwart – Wit 

Onze bestuursleden waren op de vorige vergadering reeds vroeg 
aan de slag om de zaal fotografisch in orde te zette. Alle tafels en 
stoelen werden aan de kant geschoven om plaats te maken voor 
een dubbele studio opstelling. Er werd begonnen met het kader 
op te stellen waarop de achtergrondrollen werden bevestigd. 

Aan de ene zijde was een rol met de zwarte achtergrond opge-
hangen, op de andere zijde kon de witte achtergrond uitgerold 
worden.  

Aan zwarte kant kwamen onze nieuwe studioflitsers te staan. Het 
opstellen daarvan vergde wel enige handigheid en Freddy die het 
opstellen al in de vingers heeft gaf de nodige aanwijzingen om de 
diverse onderdelen van de softbox vlot ineen te steken. Op de 
witte zijde kwamen onze oude studioflitsers te staan die veel 
eenvoudiger op te stellen zijn. Twee witte paraplu’s vervolledig-
den de set. De kabels voor de nodige elektrische aansluitingen 
werden uitgerold en op de grond vast gekleefd ook de achter-
gronden dienden op diverse plaatsen beveiligd te worden om on-
gelukken uit te sluiten. Na het testen van de lampen was alles 
klaar om met het fotografisch luik van de avond te beginnen. 

Twee jonge dames betraden de set en men kon met fotograferen 
beginnen. Sommigen kwamen voor een verassing te staan als 
bleek dat de kabel voor de bediening van de flitsers niet pasten 
op hun toestel. Wat nu? De oplossing kwam van Maurits, die had 
een klein grijs kubusje dat kon geschoven worden op het flits-
schoentje van de fototoestellen en daar paste de flitskabel per-
fect op. Zo kon iedereen zijn opnames maken. 

De waarschuwing in de vorige vergadering uitgesproken miste 
zijn uitwerking niet. Niemand gebruikte zijn eigen flits. Opnieuw 
een geslaagde Blandia werkavond. Volgende vergadering zien we 
wel wat het heeft opgebracht. 

          Ronny 
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fotoshoot 
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 bel’lumiére 

Ook dit jaar werkt Blandia mee aan het Bel’ lumière spektakel.  

In tegenstelling tot vorige uitgave is het evenement nu ingekort 

tot twee dagen, maar het loopt wel van 18u tot 22 u. 

Waar Blandia vorige jaren alleen voor een fotostudio zorgde in de 

sacristie van de St. Rochuskerk, is ons gevraagd om dit jaar ook 

buiten te fotograferen. 

De bezoekers zullen een ritje kunnen maken met een old timer 

en Blandia moet deze mensen fotograferen bij het in– of uitstap-

pen. Daarom hebben wij ook meer fo-

tografen nodig om zowel binnen als 

buiten te fotograferen. 

Leden werden daarover reeds aange-

sproken en wij hebben acht mensen 

die voor de diverse taken zullen in-

staan. 

Iedere deelnemer zal ook een gepaste 

outfit aangemeten krijgen. 

Werk je niet actief mee dan kan je 

nog altijd als toeschouwer even een 

kijkje komen nemen naar de verschil-

lende acts en voorstellingen. Het zal 

zeker de moeite lonen. 

 

Voor zij die mee doen zal er op de volgende vergadering een blad 

doorgegeven worden waarop zij de uren kunnen aanduiden waar-

op zij zullen aanwezig zijn. 

Zij kunnen hun belle époque kleren afhalen in de vergaderzaal 

van de bib op donderdag 27 december van 17u tot 21u. 

De kleren moeten teruggebracht worden op zaterdag 29 decem-

ber na 22 uur. 
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nieuwjaar bij Blandia 

 

Naar goede gewoonte start Blandia het nieuwe jaar met een 

nieuwjaarsfeestje. Dit gaat door op de dag van de normale verga-

dering nl. 9 januari 2019. 

Vorig jaar gingen wij daarvoor op restaurant, maar dit was ter 

gelegenheid van ons veertig jarig bestaan. In 2019 keren wij te-

rug naar onze vertrouwde “Kerkewegel”. 

Het spreekt vanzelf dat ook de partners van de leden hierop 

vriendelijk uitgenodigd zijn. 

Na het zabberen aan een aperitief kan je genieten van een zeer 

verzorgd en uitgebreid koud buffet met vlees en vis. Na het eten 

is er koffie of thee. 

Wij vragen daarvoor aan de leden een bijdrage van €25 en aan 

de niet leden €30. 

Dit is een all-in prijs met alle eten en drank aan tafel inbegrepen. 

Drank van de bar moet betaald worden aan de normale prijs 

Wij hopen alle leden en hun partner op die avond te mogen ver-

welkomen. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van het 

verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE21 6528 1854 6003  

van Fotoclub Blandia met de vermelding: “nieuwjaar” en het aan-

tal personen.  

Je hebt tijd tot 1 januari 

2019 om in te schrijven. 

Wie cash wenst te betalen 

doet dit op de avond zelf 

maar laat zeker op voor-

hand zijn deelname weten. 

 

digifotoblandia@gmail.com 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, pluvierlaan 29, 8370 blankenberge 

 web site: www.blandia.com       facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

Speciaal voor zij die hun foto's van de tentoonstelling 
nog niet hebben afgehaald.  
Laatste kans daarop is op woensdag 12 december daar-
na zie je ze niet meer. 

Op de vergadering van 12 december vertonen wij de resulta-

ten van de uitstap naar Ieper en de fotoshoot van november. 

Van de uitstap naar Ieper verwachten wij of een korte reeks, 

of een selectie uit je beste beelden. Maak het boeiend en dus 

niet te lang. 

Voor de fotoshoot vragen wij een vijftal van je beste shoots 

van elk model. 

Een selectie van deze beelden zal dan aan de modellen gege-

ven worden. Wens je als fotograaf dat dit niet gebeurt dan zeg 

je dit wanneer je je stick met de beelden afgeeft. Dan zullen 

deze na projectie niet bewaard worden. 

 

Alle beelden breng je mee op een stick waarop liefst niets an-

ders staat. 

Je maakt een of twee mappen met de naam “Ieper” of 

“fotoshoot” gevolgd door je eigen voornaam en de eerste let-

ter van je familienaam, dit om alle verwarring te vermijden. 

Voorbeeld: Ieper Freddy S. 


