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Donderdag 2 juni 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Vergadering: projectie opdrachten en jurering jaarthema. 

 

Donderdag 30 juni 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Vergadering: voorbereiding tentoonstelling 

 

Donderdag 21 juli 2022 

Blandiarally 

Meer informatie volgt. 

 

Donderdag 1 augustus 2022 

Fot uitstap naar het Zeebos. 

Details volgen 

 

Zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 

Blandia’s fototentoonstelling in de st. Amanduskerk. 
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 editoriaal 

Beste leden, 

 

In de nabije toekomst staan enkele belangrijke activiteiten op het Blandia 

programma. Er zijn tijdens volgende vergadering de jurering van het jaar-

thema, (dat al twee jaars geworden is) en de projectie van de vrije onder-

werpen, in juli is er de rally en in september de tentoonstelling. 

Door gekende oorzaken stond de werking van Blandia een tijdje op een 

laag pitje, maar sinds een paar maanden kunnen wij weer vergaderen en is 

het dus hoog tijd om er weer met volle moed in te vliegen. 

Het bestuur hoopt op een massale deelname van de leden aan de volgende 

activiteiten. Er is twee jaar tijd geweest om het jaarthema uit te werken en 

hetzelfde geldt voor de vrije onderwerpen. Geen excuus dus om volgende 

donderdag geen foto’s mee te’ brengen voor deze twee initiatieven. 

Verder lees je hoeveel en hoe de foto’s moeten ingediend worden. De pro-

cedure is zoals in het verleden, maar gezien dit verleden twee jaar achter 

ons ligt lijkt het toch nuttig om dit even aandachtig te bekijken. 

Wij hopen dat alle leden een inspanning zullen doen om werk te tonen en 

zeker deel zullen nemen aan de jaarthema wedstrijd. Je kunt er niet alleen 

eeuwige roem, maar ook een niet te versmaden prijs mee winnen.  

De rally gaat door op 21 juli, weer of geen weer, als het nodig is passen wij 

het programma aan. Na de rally worden alle deelnemers met partner of 

één ander persoon uitgenodigd voor een etentje in de Kerkewegel. Dit 

wordt door Blandia aangeboden. 

Vooraf inschrijven zal om begrijpelijke redenen noodzakelijk zijn maar daar 

verneem je tijdig meer over. 

Te warm, te koud, te nat of te droog; er is nooit een reden om niet te foto-

graferen. Nu alles ook weer mag is het tijd om onze zo mooie hobby weer 

ten volle te beoefenen. 

 

de voorzitter 

 

 

editoriaal editoriaal 
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jaartheme en vrije onderwerpen 

ALLE FOTO’S WORDEN ALS JPEG GELEVERD. 

 

Jaarthema. 

Voor het jaarthema mag elk lid met maximum vijf foto’s deelnemen, 

minder mag ook. Aangezien de foto’s afzonderlijk beoordeeld worden 

kun je, ook wanneer je slechts één ongelooflijk super mooie foto inge-

diend hebt de eerste prijs wegkapen. 

De foto’s voor het jaarthema breng je mee op een stick. 

Je steekt ze in een map met als titel : jaarthema. 

Ze zijn op de volgende manier gelabeld: 

       Lidnummer hoofdletter T cijfer 1of 2,3,4,5 (GEEN spatie gebruiken) 

       Voorbeeld: 702T3   of 805T1 

Vul je juiste lidnummer in dat voorkomt verwarring achteraf. 

 

Vrije onderwerpen. 

Per gekozen onderwerp wordt verwacht dat je vijf foto’s toont. 

Ook deze foto’s staan op de stick in een map met als titel: vrij. 

De foto’s moeten geen speciaal label dragen. 

 

Het thema van je vrije onderwerpen geef je door aan Robert wanneer je 

je stick afgeeft. 

 

Samengevat: in het totaal mag je vijftien foto’s tonen, vijf voor het jaar-

thema en tweemaal vijf voor twee vrije onderwerpen. 

 

Wij hopen dat alle leden een inspanning zullen doen om werken te to-

nen. Zorg voor kwaliteit, dat maakt iedereen gelukkig. 
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Harry Gruyaert : Belgisch magnum fotograaf    

 

Harry Gruyaert werd geboren te Antwerpen in 1941 en studeerde van 

1959 tot 1962 film en fotografie te Brussel. Hij begon zich slechts toe 

te leggen op  fotografie eind jaren ’60. In 1981 of ’82 (naargelang de 

bron) werd hij lid van Magnum Photos en in 1986 werd hij volwaardig 

lid.  Hij behoort tot bekende groep Belgische Magnum fotografen. Harry 

wordt alleszins gezien als één van de pioniers of zelf de pionier van de 

kleurenfotografie.  

Ook reisde hij veel en fotografeert vooral de mens in de straat en land-

schappen : de schoonheid van het alledaagse waarbij hij een subliem 

gevoel heeft voor kleur, licht, compositie, verzadigde kleuren en con-

trasten. Het gewone tovert hij om tot een beeld vol schoonheid. Typisch 

voor Gruyaert is dat je het gelaat van de mens vaak niet of nauwelijks 

kan zien.  

Ik voel me aangetrokken tot dingen en dingen trekken me aan, aldus 

Gruyaert. 

Bekende fotografen in de kijker door Filip Van Cappel 
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 refleks is een erkend tijdschrift door cultuursmakers 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, Koning Leopold III plein 14.0401, 8370 Blan-

kenberge 

 facebook.com/fotoclubblandia 

mededelingen 

In het cultuurcentrum Scarpoord in Knokke-Heist loopt nog tot 12 juli een toonstelling 

met werken van twee fotografen; Frieke Janssens en Servaas Van Belle. 

Blandia plant een gezamenlijk bezoek op een later te bepalen datum. 


