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expressie 

Woensdag  9 januari 2019—19u00– de Kerkewegel 

 Venetiaanse maskers in Brugge 

 Fotonale Brugge 2018 

Vertrek om 14u aan de kerkewegel. 

Zaterdag 12 januari 2019 van 10u tot 14u  

                                            van19u tot 20u30 

 Nieuwjaarbijeenkomst. 

Welkom vanaf 19u 
 

Woensdag  30 januari 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie foto’s opdrachten. 

 Babbelavond en vrije projectie 

Woensdag  13 maart2019—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie foto’s opdrachten. 

Woensdag  13 februari 2019—20u00– de Kerkewegel 

Zondag 13 januari 2019 van 10u tot 14u 

 Venetiaanse maskers in Brugge 
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 editoriaal 
 

Beste leden, 

 

Aan het begin 

van elk nieuw jaar is het de gewoonte mekaar het beste toe te 

wensen voor de komende twaalf maanden. 

Ik sluit mij daar bij aan en wens jullie een jaar met een schitte-

rende belichting, een diafragma dat volledig open staat om al het 

goede en mooie te zien, een sluitertijd die nooit dicht gaat zodat 

je nooit donkere tijden zult kennen, een witbalans om alles in het 

juiste daglicht te plaatsen en een ISO waarde die zelfs in moeilij-

ke omstandigheden voor geen ruis zorgt.  

Moge je beeldstabilisatie maken dat je niet uit evenwicht geraakt 

en je gps locatie dat je het noorden niet verliest. 

Ik wens je dagen toe die geen nabewerking hoeven, weken die 

niet “gecropt” moeten worden en maanden die de mooiste RGB 

kleuren vertonen.  

Mag het hele jaar zo vlekkeloos verlopen dat je nooit de “wissen” 

knop dient te gebruiken en dat je gezondheid het hele jaar door 

op de hoogste resolutie staat. 

En loopt er per ongeluk eens iets mis dan is er nog altijd de 

photoshop van de vriendschap en de lightroom van de liefde die 

alles weer goed kunnen maken. 

Blandia probeert met deze gedachten al veertig jaar onze hobby 

tot ieders voldoening te beoefenen, laten wij allen samen probe-

ren het in de volgende veertig jaar even goed, zo niet beter te 

doen. Dat kan alleen met de hulp en inzet van allen. Ik hoop daar 

in de toekomst, net als in het verleden, op te kunnen rekenen. 

De voorzitter 
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nieuwjaar 
 

Zoals elk kaar is het op de tweede woensdag van de eerste 

maand feest bij Blandia. 

Dan zien de leden en hun partners mekaar om gezellig te tafelen 

en om hun beste wensen kwistig rond te strooien. 

Op 11 januari 2019 is dit niet anders. 

Die dag worden alle ingeschreven leden sa-

men met hun partner verwacht  op de nieuw-

jaarsbijeenkomst in “de Kerkewegel”. 

De aanwezigen kunnen weer genieten van 

een zeer uitgebreid en een culinair hoog-

staand buffet.  

Jullie worden verwacht tussen 19u en 

19u30 voor het aperitief. 

Vanaf 20u00 schuiven wij dan aan voor het buffet. 

Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt aan de winnaars 

van het jaarthema en de rally. 
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 bel’lumiére 

De editie 2019 van Bel’ Lumière is voor de derde keer een groot 

succes geworden. 

Het weer viel mee en de organisatoren hadden weer voor enkele 

verrassende acts gezorgd. 

Ook Blandia was opnieuw uitgenodigd om aan het evenement 

deel te nemen. In tegenstelling tot vorige jaren duurde het feest 

slechts twee dagen maar elke dag werd een uur langer geac-

teerd. 

Daarbij kwam dat Blandia nu op twee fronten moest strijden. Wij 

hadden niet alleen onze gewone stek in de sacristie met het foto-

kabinet, maar wij moesten ook buitenopnames maken daar waar 

de bezoekers met de old timers konden meerijden. 

Daarom hadden wij ook meer fotografen en medewerkers nodig. 

Wij moesten zelfs een beroep doen op een heuse champetter om 

de massa belangstellenden in toom te houden. 

De apotheose van het spektakel was een groot bruiloftsmaal met 

het defilé van de genodigden dat op de tweede avond gehouden 

werd. De fotograaf van dienst moest met zijn oude camera dit 

gebeuren vast leggen. Dit gebeurde in stijl, met een echte knal 

van een magnesiumvlam die voor het nodige licht zorgde. 

Marc heeft een prachtige foto genomen van het bruiloftsmaal net 

op het ogenblik dat  de vlam ontbrande. Deze foto is te zien op 

de website van Blandia. 

t’ Was plezant en alle deelnemers hebben er zeker van genoten. 

Langs deze weg wil Blandia alle leden die meegewerkt hebben 

zeer warm bedanken voor hun enthousiaste inzet. 

Volgens de geruchten zou dit de laatste keer zijn dat het feest 

onder deze formule is doorgegaan.  

Wij wachten af wat het volgend jaar zal worden en of wij er nog 

bij zullen zijn. 
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mededelingen 

Van volgende leden wordt verwacht dat zij op 13 februari de fo-

to’s van hun opdrachten vertonen: 

Jan Bervoet 

Rita Bruynooghe 

Maurits Burggraeve 

Pieter Corneillie 

Joris De Bruyne 

Roland De Pauw 

Op zaterdag 13 januari 2019 bezoeken wij zoals elk jaar de foto-

tentoonstelling “Fotonale 2019 Brugge”. 

Wij vertrekken om 14u00 aan De Kerkewegel 


