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Club News

1. Club News
Sou lues läit 2010 an de läschten Zich an emol méi gëtt et Zäit, fir
d’Joer Revue passéieren ze loossen. Well et alt nees e Joer mat engem
zimlech chargéierte Programm war, wëll ech hei just e puer aktuell
Saachen uspriechen an d’Retrospektiv fir d’Assemblée générale de
14. Februar 2011 versuergen.
‚t ass déi éischt AG am neie Lokal, dat mer bis dohinner hoffentlech
fäerdeg ageriicht hunn. Nach bleiwen e puer Regaler opzehänken, e
puer Miwwelen ze kafen, eng Klimaanlag ze bestellen (den Devis
hu mer am Juli bei engem Walfer Elektriker ugefrot a bis elo nach
ëmmer net kritt!!! Et schéngt also eppes drun ze sinn, un deem wat
eis ëmmer nees gezielt gëtt, datt d’Kris de Mëttelstand uerg getraff
huet. Sou uerg, datt him d’Devisen ausgaange sinn...) an nach e puer
aner Saachen an d’Rei ze maachen, éier mer definitiv soe kënnen,
mir si fäerdeg.
Wie scho vum neie Studio profitéiert huet, huet wahrscheinlech
festgestallt, datt et sech hei vill besser schaffe léist ,wéi am alen,
zweegedeelte Lokal ënner dem Daach. Wahrscheinlech huet en awer
och gemierkt, datt d’Akustik net déi bescht ass an et en zimlech
lästegen Hall-Effekt am Studio gëtt.
Doduerch, an och wéinst där schlechter Schalldämmung am Gebai,
kréien dem Concierge seng Kanner (deenen hier Schlofzëmmeren
direkt un de Studio stoussen) de Kaméidi am Lokal zimlech direkt
mat.
Dat huet de Comité dozou bruecht, d’Benotzung vum Studio nëmme
bis 23.00 Auer ze erlaben. Zousätzlech soll drop opgepasst ginn, datt

no 22.00 Auer keen onnéidege Kaméidi méi gemaach gëtt.
Trotzdem siche mer intensiv no Léisungen, fir zumindest den HallEffekt am Studio an de Grëff ze kréien (vläicht léist sech domat och
de Kaméidisproblem an de Grëff kréien).
De Comité hat sech scho läscht Joer Gedanke gemaach, wéi déi
interesséiert Memberen de Studio kënnte reservéieren, ouni selwer
missten am Lokal ze passéieren, fir sech am Kalenner anzedroen. Eng
éischt Versioun vun engem online Kalenner, also d’Méiglechkeet fir
sech direkt iwwer Internet anzeschreiwen, huet net wéi gewënscht
fonktionnéiert. Momentan probéiere mer eng nei Léisung aus.
Demnächst kann e Member, dee wëllt de Studio reservéieren, um Site
vum Club (www.wff.lu) kucken, wéini de Studio fräi ass an da beim
President oder beim Sekretär de gewënschten Datum blockéieren.
Wann alles klappt, ass dësen neie Kalenner am Fréijoer operationell.
De Projet, deen och hei schon ugesprach gi war, nämlech e Buch an
eng CD mat de beschte Fotoe vun eise Memberen ze realiséieren,
war wéinst dem Plënneren an dem Ariichte vum neie Studio op
d’Säit gestallt ginn. Do wëlle mer en awer 2011 net méi stoe loossen,
ma mat Hëllef vun all den aktive Memberen endlech an d’Realitéit
ëmsetzen. Fänkt also scho mol un, är Archiver duerchzekucken an
déi bescht Fotoen erauszesichen.
Voilà, domat halen ech fir dëst Joer op a wënschen iech an ärer Famill
e gudde Rutsch an dat neit Joer, wat eis hoffentlech alles dat bréngt,
wat mer eis wënschen.
De Sekretär

2. Programm bis Juli 2011
03.01.2011 Neijoersdagspatt
Mir bleiwen eiser laangjäreger Traditioun trei an offréieren eise Memberen
e Patt fir dat neit Joer.
17.01.2011 Am Becheler
Am Haus am Becheler erneiere mir eis permanent Ausstellung. Mir huelen
d’Biller vun eise leschten Ausstellungen an ersetzen déi Biller déi elo
schonns bal 2 Joer do hänken.
07.02.2011 Fotostudio
De Pierre Levy invitéiert eis fir säin fonkelneien Fotostudio a sengem
Haus zu Hielem kucken ze kommen. Rendezvous um 19.45 Auer bei
eisem Lokal, vu wou aus mir dann zesumme bei de Pierre fueren.
14.02.2011 Generalversammlung
Mir halen eis Generalversammlung of a weien uschléissend offiziell eist
neit Lokal an. Heifir kritt Dir nach eng offiziell Invitatioun. Fir Iessen an
Drénken ass op alle Fall gesuergt!
21.02.2011 Table ronde
Mir diskutéieren iwwer aktuell fotografesch Sujet’en.
07.03.2011 Lightpainting
Mir kucken zesummen d’Fotoen vum Lightpainting (Versammlung vum
6.12.2010) a maachen nach där Fotoen.
21.03.2011 Portrait
Mir maache Portrait’en an eisem Studio, déi mer uschléissend am
Photoshop retouchéieren.

2

04.04.2011 HDR
Theoretësch Aféierung an d’HDR Fotografie.
18.04.2011 HDR
Mir ginn eraus HDR Fotoe maachen. Wou mir hi ginn a wat mir vu Material
brauchen, kréie mir an der Versammlung vum 4. Abrëll matgedeelt.
02.05.2011 HDR
Mir kucken d’HDR Fotoen déi mir an der leschter Versammlung geknipst
hunn an diskutéieren iwwer dës Fotoen.
16.05.2011 Baggerweieren
Mir fueren op Remerschen op d’Baggerweieren Fotoe maachen. Vergiesst
äre Stativ net! Rendezvous um 18.45 Auer bei eisem Lokal resp. um 19.30
Auer um Parking beim Kierfecht vu Schwéidsbeng.
06.06.2011 Fräschen
Mir fueren op d’Steeseler Gipsweieren Fotoen vun jonke Fräsche
maachen. Och hei de Stativ an de Makroobjektiv net vergiessen! Depart
um 19.00 Auer bei eisem Lokal.
20.06.2011 Table ronde
Mir kucken d’Fotoen vun de Baggerweieren an de Gipsweieren an
diskutéieren driwwer.
04.07.2011 Grillparty
Mir fueren op den Hunnebur bei Miersch, wou mir zesumme grillen an
och Fotoen dovun maachen. Rendezvous um 19.00 Auer bei eisem Lokal
resp. um 19.30 Auer um Parking vum Hunnebur.

Programm

INVITATION
le Conseil d’Administration des WALFER FOTO-FRËNN a le plaisir de vous inviter
le

lundi 14 février 2010

1) à 19.00 heures
à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allocution du président
Présentation du rapport d’activités
Présentation du rapport financier
Rapport des réviseurs de caisse
Décharge à donner au conseil d’administration et aux réviseurs de caisse
Fixation des cotisations
Divers

2) à 19.45 heures
à l’ INAUGURATION

OFFICIELLE du nouveau local des Walfer Foto-Frënn.

La manifestation sera clôturée par une agape.
Adresse : 87, rue de l’Eglise
L-7224 WALFERDANGE

Dans l’espoir de vous retrouver nombreux et pour assemblée générale et pour
l’inauguration, nous vous présentons nos meilleures salutations.
Le président,
Guy REHLINGER

Le secrétaire,
Patrick HELLER

Walfer Pompjeeën
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