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Donderdag 30 juni 2022 om 20u00  

Zaal de Kerkewegel 

Babbelavond en 

voorbereiding tentoonstelling 

                    zie verder 

 

Donderdag 21 juli 2022 om 14 u 

Blandiarally 

Meer informatie volgt. 

 

Donderdag 18 augustus 2022 om 14u30 

Foto 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 editoriaal 
Beste leden, 

 

Deze zomer zit Blandia niet stil. Wij hebben de rally op 21 juli, de foto uit-

stap op 18 augustus  en onze tentoonstelling begin september. 

De rally van 21 juli zal starten aan de tramhalte op het stationsplein om 

14u00. De laatste foto kan genomen worden om 17u00. Daarna worden de 

deelnemers tegen 18u00 verwacht in de zaal de Kerkewegel voor een BBQ 

aangeboden door de club. Daarbij mag ieder deelnemend lid vergezeld zijn 

door zijn partner. 

Op voorhand inschrijven voor de BBQ is noodzakelijk. Per persoon wordt 

een inschrijvingsgeld van €10 gevraagd. Dit kan ten laatste tot 10 juli be-

taald worden door overschrijving van het exacte bedrag op rekening num-

mer BE21 6528 1854 6003 van fotoclub Blandia met de vermelding BBQ 

en de naam van de deelnemers. Iedereen die op de BBQ aanwezig is krijgt 

dit bedrag achteraf terugbetaald.  

Hou op 21 juli in de voormiddag je mailbox goed in de gaten want de op-

dracht(en) van de rally zullen op voorhand meegedeeld worden zodat jullie 

tijd hebben om een fotografische strategie uit te werken.  

 

Aan de leden die foto’s willen inleveren voor de tentoonstelling wordt ge-

vraagd om 5 foto’s te bezorgen tegen 10 juli. Dit kan door ze via “we 

transfer”  te sturen naar robert.vermote@gmail.com of ze op stick mee te 

brengen naar de vergadering van 30 juni 

Een selectiecomité zal o.a. daaruit foto’s putten om ten toon te stellen. 

Wij vragen alleen recente foto’s (genomen na vorige tentoonstelling) in te 

dienen. Lever ook de foto’s af in de grootst mogelijke resolutie en geef al-

leen het beste van wat je gemaakt hebt. 

 

Op 18 augustus gaan wij op foto uitstap naar het Zeebos. 

Wij verzamelen op de grote Zeebos parking aan de oostkant van “Duinse 

Polders-Corsendonck om” 14u30. Je kunt er komen met de auto de fiets of 

de tram. Wij verwachten mooi volk en veel weer. 

de voorzitter 

 



refleks 413 juli 2022 

 

 

Bieke Depoorter : Belgische Magnum fotografe. 

 

Bieke Depoorter is geboren in 1986 te Kortrijk. Depoorter stu-

deerde af in 2009 aan de KASK (Koninklijke academie voor 

schone kunsten te Gent) als master in de fotografie. In 2014 

werd ze lid van Magnum Photos en in 2016 werd ze volwaar-

dig lid.  

Haar genre is voornamelijk documentaire fotografie. Ze won 

ook verschillende prijzen en kreeg diverse onderscheidingen. 

Wat mij het gelukkigst maakt is het fotograferen zelf. Bekend 

worden is niet mijn hoofddoel, aldus Depoorter. 

 

Meer over haar en haar werk vind je o.a. op  

https://biekedepoorter.com 

 

Bekende fotografen  in de kijker door Filip Van Cappel 
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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. 

Ingang €10. 

Eveneens in Scarpoord loopt van 6 juli tot 15 augustus de foto tentoon-

stelling World Press Foto 2022. 

Ingang gratis. 

Van 25 juli tot 25 september is in de Meridiaan (casino) de zeer beklijven-

de fototentoonstelling “Circle of life” met werk van Lieve Blancquaert te 

zien. 

Zeer, zeer de moeite om te bezoeken. 


