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Donderdag 8 sept 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering 

Projectie en bespreking van de rallyfoto’s. 

 

Donderdag 29 sept 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel 

Babbelavond: Wil je iets tonen, breng het mee 

Projectie van de beelden van de uitstap naar het Zeebos. 

Zie verder. 

 

Donderdag 6 okt 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 

 

Donderdag 3 november 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 

 

 

Donderdag 1 september 2022 opm 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 
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 editoriaal editoriaal 
 Beste leden, 

Op donderdag 8 september kunnen wij er weer invliegen, hopelijk voor 

lange tijd zonder onderbreking. Wij hebben de rally, de uitstap naar het 

zeebos en onze tentoonstelling achter de rug. Het nieuwe werkjaar kan 

starten. 

Bij deze wens ik alle leden die foto’s ter beschikking stelden voor de ten-

toonstelling hartelijk te bedanken voor hun bijdrage. Maar voornamelijk 

wens ik de leden te bedanken die meegewerkt hebben aan het opstellen 

en afbreken van de tentoonstelling en ook een tijd de permanentie in de 

kerk waargenomen hebben. André, Bernard, Filip, Frederik, Jean, Marc, 

Norbert, Maurits, Rita en Robert een welgemeend merci. Door jullie inzet is 

de tentoonstelling weer een succesverhaal geworden. Honderden bezoe-

kers hebben de foto’s bekeken en nergens heb ik negatieve commentaar 

gehoord.  

Wat onze verdere werking betreft; op onze eerste vergadering op 8 sept  

vertonen wij de reeksen die gemaakt zijn door de deelnemers aan de rally. 

Even ter herinnering; het thema van de rally was ”Blankenberge gezien 

door het oog van een eigenzinnig fotograaf. Wij geven ook de uitslag mee 

van het oordeel van een driekoppige vreemde jury. Deze drie waren een 

freelance fotograaf, een grafisch ontwerper en een ex voorzitter van een 

cultuurraad. Mogen wij vragen aan de deelnemers om een woordje uitleg 

te geven bij hun reeks, over hun idee en hun manier van werken en mis-

schien ook over een kleine anekdote die ze tijdens de rally meegemaakt 

hebben. 

Op 29 sept, de vijfde donderdag van de maand, is er dan de gekende bab-

belavond waarop je alles kunt tonen wat je kwijt wilt. Zoals altijd vragen 

wij om streng te zijn op jezelf en alleen het beste te laten zien. Daar wordt 

iedereen gelukkig van. Verder vragen wij aan de leden die gefotografeerd 

hebben in het zeebos ook hun beelden mee te brengen. Zoals afgesproken 

vragen wij er twee van per opgegeven thema nl. een landschap een ab-

stract beeld, een opname van dichtbij en een vrij onderwerp. 

Wat er verder tijdens het werkjaar zal gebeuren verneem je in de Refleks 

of op de facebook pagina. 

Aan allen nog een schitterend zomereinde gewenst en tot donderdag. 

 

De voorzitter 
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Enkele sfeerbeelden van de afterrally BBQ 
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 jaarthema 
Op een van de laatste vergaderingen van vorig werkjaar werden te foto’s 

van het jaarthema gejureerd door alle aanwezig leden. 

 

Het onderwerp was;  “neem de tijd”. 

 

Ziehier hun verdict: 

 

1. Marc Van Izeghem 

2. Rika Vandenbroucke 

3. Freddy Standaert 
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Bekende fotografen : 

In de kijker : 

Carl de Keyzer : Belgisch magnum fotograaf. 

Carl de Keyzer werd geboren te Kortrijk op 27 december 1958. 

Na zijn middelbare school studeerde hij eerst dierengeneeskun-

de te Gent en een halfjaar later ging hij fotografie studeren aan 

de Gentse academie. In 1982 werd hij freelance fotograaf en 

ook docent aan de KASK (Koninklijke academie voorschone 

kunsten te Gent) tot 1989 en sinds 1994 volwaardig lid van 

Magnum Photo’s. Tevens publiceerde hij verschillende fotoboe-

ken en kreeg ook diverse onderscheidingen voor zijn werk. The-

ma’s in zijn werk zijn de constante dreiging van vernietiging in 

de samenleving en de invloed van macht op het dagelijkse le-

ven en daarom reisde hij veel en lange tijd om dit in beeld te 

brengen. Zijn werk bestaat uit vooral reportagefotografie en 

van enscenering is nooit sprake. 

Een goede foto hoeft niet mooi te zijn, aldus Carl de Keyzer. 

Bekende fotografen  in de kijker door Filip Van Cappel 
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 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, Koning Leopold III plein 14.0401, 8370 Blan-

kenberge 

 facebook.com/fotoclubblandia 

mededelingen 

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. 

Op maandag 19 september houdt Lieve Blancquaert een causerie van 

19u00 tot 20u30 in de Saveryszaal van het casino. 

Gratis inschrijven via www.blankenberge.be/cultuurtickets 

Allen daarheen zou ik zeggen. 


