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Tot onze grote spijt. 

Geen groepsactiviteiten tot nader order. 
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 editoriaal 
 

 

De tunnel met het licht aan het einde breekt alle lengterecords.  

Naar het schijnt is iedereen alles beu. Men slaat ons om de oren 

met lockdowns, raamzitten, bubbels, winkelsluitingen, essentiële 

verplaatsingen, bio statistici, epidemiologen, vaccinatiecentra, 

avondklok, mondmaskerplicht, anderhalvemeterafstand, alcohol-

gel, samenscholingsverbod, knuffelcontact, mRNA-vaccin en wat 

weet ik nog meer. Allemaal courante begrippen om het nog 

“beuër” te maken. 

Maar beste vrienden, niet getreurd, voor ons fotografen is er al-

tijd licht genoeg, desnoods maken wij het zelf. Wij hebben keuze 

zat tussen fel licht, zwak licht, sfeerlicht, strijklicht, kunstlicht, 

flitslicht en continulicht. En als dit niet volstaat dan is het licht in 

haar ogen een inspiratiebron voor het intiemste portret. 

Deze gedachte brengt ons naadloos bij de Blandia Facebook pagi-

na. Alhoewel wij mekaar al meer dan een jaar niet meer fysiek 

kunnen ontmoeten is dit de plek om de werken van de andere le-

den te zien. Drieëntwintig leden zijn bij die groep aangesloten. 

Zij die technische problemen hebben om ook toe te treden kun-

nen altijd contact opnemen met Robert Vermote, hij zal je op weg 

helpen om de groep te vervoegen.  

Zoals het er nu uitziet is er weinig kans dat wij in de eerstvolgen-

de maanden vergaderingen kunnen houden, dus de Facebookpa-

gina is de gemakkelijkste weg om toch enig contact te onderhou-

den. Wat wij wel zullen proberen is een rally organiseren. Net als 

vorig jaar zal die gespreid worden over meerdere dagen zodat ie-

dereen veilig en individueel de baan op kan. 

Wil je jezelf nuttig bezig houden dan kun je naast fotograferen 

ook enkele interessante buitententoonstellingen bezoeken in de 

regio. 

In Kortrijk is er Trach & Trace, nog tot 25 april. 

In Brugge het fotografieproject “sluitertijd” tot 28 november. 

               Info: www.ccbrugge.be 
                                                                               de voorzitter 
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conceptuele fotografie 

Filip Van Cappel 

Probeer eens “conceptuele fotografie” 

Bij dit soort fotografie vertrekt men van een idee, een verhaal of 

een boodschap die men probeert te vertalen naar een passend 

beeld. Naast het vastleggen van een moment in beeld zoals bij 

traditionele fotografie wil de fotograaf zo een stapje verder gaan 

met het maken van beelden waarbij het idee, de boodschap, be-

langrijker is en de fotografie daar enkel een middel toe is. 

Vaak wordt conceptuele fotografie gebruikt om een emotie over 

te brengen. De fotograaf dient eerst een concept te bedenken en 

dan de juiste beeldtaal te 

vinden : niet altijd zo sim-

pel. 

 

Afbeelding: 

beeld van de uitzichtloze si-

tuatie van sommige mensen 

in de samenleving.  Mensen 

die het verder leven niet 

meer zien  zitten om welke 

reden dan ook. 
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 facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 Oed je an tgas !! 

Gezien de lente maar moeilijk op gang komt wordt de facebook 

opdracht “daar is de lente” met een maand verlengd. 

Wij verwachten nog prachtige beelden. 


