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D’Rubrik vum Sekretär

Club News

Vakanz! Zäit fir alles dat ze maachen, woufir ee soss nie Zäit huet
awer och fir sech ze entspaanen, ze erhuelen an och vläicht fir Fotoen
ze maachen, Vakanzefotoen... an déi wëlle mer gesinn! Wéi schon
ugekënnegt weise mer den 29. September an enger Projektioun an
eisem Studio är bescht Vakanzefotoen. Dofir bréngt se (op CD oder
Memorystick) den 29. mat an d’Versammlung.
Normalerweis ass et ëm dës Zäit Summer, mais wann net August um
Kalenner géif stoen, géif een et net gleewen...
An apropos Kalenner, deen ass esou gutt ewéi fäerdech a kann elo
demnächst an den Drock goen. Eng 150 Stéck dovu ginn u Roseflore,
eise Sponsor, an de Rescht musse mer verkaafen, wa mer wëlle Boni
maachen. An domat geet direkt en Appel un iech alleguer, fir bei der
Vente vun eisem Kalenner ze hëllefen oder einfach een ze kaafen fir
ze verschenken oder an di eege Stuff ze hänken.
Spéitsdens fir d’Ausstellung vun eisem Clubinternen Fotosconcours
de Weekend vum 19. Oktober ass de Kalenner am Verkaaf.
An da wëll ech nach emol un d’Sujeten vum Concours 2008 erënneren: „Instantanés“ (Momentopnamen) heescht den éischte Sujet.
Wien domat näischt unzefänke wees, ka beim „Sujet libre“ senger
Imaginatioun fräie Laaf loossen. Jiddereen däerf fir di zwee Sujeten
jeweils 3 Fotoen ofginn. E Jury vun 3 Leit mecht de Klassement vun
de Fotoen. Di 3 beschte Biller gi priméiert.
Wéi och schon d’läscht Joer, bezuelt de Club d’Vergréisserungen. Et
geet also duer, wann dir eis fir d’Versammlung vum 15.9. är Fotoen
op CD oder Memorystick eragitt.
Sollt nach ee vun iech analog, also mat Film schaffen, da soll e seng
Fotoen am Format 20x30 cm mat Rand vun 2 bis 3 mm op matte
Pabeier vergréissere loossen an esou ofginn.

Am Géigesaatz vun de läschten zwee Joer, wou mer, fir de Memberen vum Schäfferod Gerenns ze erspueren, ee gemeinsame Vernissage vun zwou Ausstellungen haten (eis eegen an déi vum SIT), huet
de Comité a senger läschter Versammlung beschloss, dëst Joer de
Vernissage vun eiser Ausstellung getrennt vun deem vum SIT senger
Austellung ze maachen. Net fir de Schäfferod ze stressen, mais fir net
op en Neitz an der Presse vergiess oder als „Juniorpartner“ vum SIT
nëmme bäileefeg erwähnt ze ginn.
Dir wësst, datt mer Leit brauchen fir d’Ausstellung opzeriichten, Permanence ze maachen an och nees ofzerappen, also: Avis aux amateurs! Am Programm fannt dir d’Datummen vun de Versammlungen,
wou un der Ausstellung geschafft gëtt.
Dëst Joer feiert d’Walfer Jugendhaus bekanntléch säin 10. Anniversaire an huet iwwert ganzt Joer verschidden Aktivitéiten, wou mir als
Fotosclub matgemaach hunn (Fotoshooting beim Girls in action-day)
respektiv nach matmaache wäerten.
Sou ass z.B. de 5. September d’Ofschlossfest vun de Summeraktivitéiten vum Jugendhaus an der Maison Relais zu Bärel bei der Schoul.
Mir si gefrot ginn, fir do e Fotosreportage ze maachen. Wien hei Zäit
huet a matmaache wëll, soll sech w.e.g. bei eisem President oder beim
mir umellen. Do kritt en och weider Detailler zu dësem Evenement.
An dann ass de 5. Oktober nees de Vollekslaaf wou mir wéi all Joer
d’Fotoen fir d’Brochure maachen. Bis dohin ass et jo nach e Strapp
mais dir kënnt iech den Dag jo schon emol an de Kalenner schreiwen.
Mir brauchen idealerweis 5 – 6 Fotografen, fir dëse Reportage gutt
iwwer d’Bühn ze bréngen.
An domat wënschen ech eis alleguer dach nach e schéine Spéitsummer an hoffen iech alleguer de 15. September gesond a monter an der
Versammlung erëmzegesinn.
De Sekretär
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Programm bis d’Enn vum Joër

Lu
15/09		
Lu
29/09		
Lu
06/10		
Je
16/10		
Ve
17/10		
Sa
18/10
Di
19/10		
Lu
20/10		
Lu
03/11		
Lu
17/11		
Lu
01/12		
			
Lu
15/12		

Remise des photos pour le concours interne.
Projection de photos de vacances (au studio)
Cadrage des photos du concours interne
Montage Expo
Vernissage Expo

Ve
05/09		
			
Di
05/10		

Reportage photo de la „Fête des Pirates“, la fête de clôture des activités
de vacances de la Maison des Jeunes et de la Maison Relais.
Reportage photo du Foyer Vollekslaaf Walfer
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Exposition des photos du concours interne
>18h00 – démontage expo et décadrage des photos
„Comment retoucher des portraits“ -Workshop présenté par P. Levy
Renouvellement de l’exposition permanente au Haus am Becheler
„Flames, Fractals & Flowers“ – conférence par J.-Paul Schmit
( www.jpschmit.eu - le site vaut le coup d’oeil!)
Table ronde – Soirée de discussion
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INFO

Photokina 2008

Och dëst Joer organiséieren d’Gëtzener Fotofrënn nees eng Busrees op d’Photokina an zwar dënschdes , den 23. September 2008.
Umellen kann ee sech bis spéitsdens den 12. September 2008.
Eng E-Mail mam Informatiounsblaat vun de Gëtzener Fotofrënn kruten all eis aktiv Memberen heemgeschéckt. Eng Pabeierkopie dovun kënnt dir
awer och beim Sekretär ufroen (Tel.: 621 161 382).
Weider Informatiounen beim Guy Konsbruck
Tel.: 691 343 307 oder e-mail: konsguy@pt.lu.
De Sekretär

Nuetsfotoën um Kierchbierg, Fotoën: Paul Provost
Lescht Sait: Shooting Walfer Pompjeën, Fotoën: Daniel Schmit a Victor Wittal
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