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Club News
1. Héich Auszeechnung fir de Jan Kovacs
De Jan Kovacs, Clubmember zanter 2008, huet dëst Joer säin Numm
an de Palmares vun de FIAP-Distinctiounen ageschriwwen. Hie gouf
am Oktober als bis elo éischten an eenzege Member bei de Walfer
Foto-Frënn, fir seng kënschtleresch Wierker mam AFIAP (artiste
FIAP) vun der Fédération Internationale de l’Art Photographique
ausgezeechent.

A well dat doten scho méi laang gewosst ass, huet sech den aktuelle
Comité Gedanke gemaach, wéi eise Club an der Zukunft soll
fonctionnéieren. Bei dësen Iwwerleeungen ass sou ganz niewebäi
festgestallt ginn, datt de gréissten Deel vun der interner Organisatioun
an ergo déi meeschten Aarbecht, vu President a Sekretär assuréiert
gëtt.
Net datt eis Aarbechtsgruppen hir Aarbecht net géife maachen. Absolut
net. Vun do kënnt den néidegen Input, wat an de Versammlungen
soll gemaach ginn, wat an eis Clubzeitung stoe kënnt oder wéi eng
Aktivitéiten de Memberen sollen ugebuede ginn.
Och d’Kollegen aus dem Comité an déi meescht aktiv Memberen
paken ëmmer nees gären eng Hand un, wann se gefrot ginn.
Awer wou sinn d’Automatismen ? Wien këmmert sech ongefrot
drëm, datt Hannergrënn am Studio leien wann e (privat- oder Club-)
Shooting ugesot ass, datt d’Blëtzer fonctionnéieren, datt Gedrénks
am Frigo läit, datt virun enger Versammlung oder Aktivitéit de Studio
preparéiert gëtt… ?
Momentan sinn dat praktesch ausschliisslech de President an/oder de
Sekretär. Ok, et ass keng grouss Saach, zwee Mol de Mount eng hallef
Stonn virun den anere Memberen am Studio ze sinn, Samschdes am
Cactus niewebäi Gedrénks fir de Club ze kafen oder séier bis bei de
Lecuit ze fueren fir Hannergrënn oder soss Material ze kafen.
Net derwäert fir et un déi héich Klack ze hänken, an trotzdem !
Hunn déi nächst President a Sekretär weiderhin déi néideg Zäit fir
sech nieft hiren statutäre Pflichten ëm all dës sou banal an dach esou
wichteg Saachen ze këmmeren ? Kee weess et !
An dofir ass et wichteg, datt sämtlech aktiv Clubmemberen, déi mat
Recht erwaarden, datt hire Fotosclub gutt fonctionnéiert, sech elo
scho Gedanke maachen, ob se net vläicht awer e bëssi méi Zäit fir
hire Club investéiere wëllen an z.B. hir Kandidatur fir an den nächste
Conseil d’Administration stellen … oder, als Alternativ dozou, an
engem Aarbechtsgrupp matschaffen.

2. Assemblée générale ordinaire
Den 10 Februar 2014 ass eis uerdentlech Joresversammlung an do
trëtt, well d’Statuten et esou verlaangen, den aktuelle Comité integral
zréck a muss erneiert ginn.
Et ass scho méi laang bekannt, datt e puer Leit aus dem Comité hir
aktuell Funktiounen wëllen opginn. Dozou gehéieren de President, de
Sekretär an d’Trésorière, ma och e puer aner Comitésmemberen déi
aus perséinleche Grënn ganz aus dem Comité austriede wëllen. Dat
heescht, datt et bei der Assemblée générale ordinaire spannend gëtt,
wann den neie Conseil d’Administration gewielt gëtt, besonnesch
wat d’Zuel vun de Kandidaturen ugeet.
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Well et gëtt nieft dem Comité ënner Anerem nach een immens
wichtegen Aarbechtsgrupp, nämlech deen, dee sech Aktivitéiten
ausdenkt, se dem Comité proposéiert an se ëmsetzt wann se an de
Programm opgeholl ginn.
Och hei gi Leit mat Iddien an Initiativ gesicht, an déi brauchen
an dësem Fall mol net am Comité ze sinn.
Wéi schon ufanks vun dësem Artikel ugesprach, sinn am
Hibléck op d’Walen fir den neie Comité, och potenziell
Interessenten fir déi dräi wichtegst Posten (President, Sekretär
an Tresorier) kontaktéiert ginn a mir konnten bis elo dovun
ausgoen, datt et genuch Interessenten géif ginn, fir dës Posten
am neie Comité ze besetzen. Zanter läschter Woch ass dat net
méi esou secher, well sech de Kandidat fir de Sekretärsposten
zréck gezunn huet.
Demno maachen ech dann hei den Opruff un all déi Memberen,
déi eventuell schon dru geduecht hunn, hir Kandidatur fir an
de Comité ze stellen, sech ze iwwerleeën, ob de Posten als
Sekretär se net géif reizen...
An dësem Sënn wënschen ech, am Numm vum Comité, all
eise Memberen an hire Familljen schéi Chrëschdeeg an e
glécklecht neit Joer !

Programm

3. Interne Concours
Nodeems déi 3 éischt Versiounen vun eisem interne Concours iwwer
eis Homepage mat relativ geréngem Succès ofgelaf sinn, ass dat
elo bei der 4. Versioun schonn anescht an et hunn relativ vill Leit
ofgestëmmt. Hei leeft d’Ofstëmmung nach bis den 31. Dezember
2013, a wann Dir nach net fir är Fotoen ofgestëmmt hutt, da kënnt
Dir dat nach maachen. Mir wëllen de Concours och ënner dëser Form
viruféieren, an hei sinn d’Sujeten mat deenen Dir Iech fir déi 5 nächst
Editiounen sollt beschäftegen :

Fréijoer 2014: Macrofotografie
Hierscht 2014: Silhouettes
Fréijoer 2015: “Allein unter vielen”- “Seul entre tous”
Hierscht 2015: Details
Fréijoer 2016: “Zwei” – “Deux”

4. Programm Januar bis Juli 2014
06.01.2014: Neijoerschpatt
20.01.2014: Austausch iwwer Handyfotografie
mat enger klenger Presentatioun wat et alles u Programmer vir déi eenzel Betribssystemer gëtt (IOS,
Android, Windows Phone)
10.02.2014: Generalversammlung.
24.02.2014: Äis 1
Blummen, Friichten a soss Géigestänn fir d’éischt
fotograféieren an se dann an enger mat Waasser gefëllter Gefréierkëscht afréieren.
03.03.2014: Äis 2
Déi agefruere Blummen a soss Géigestänn déi mir
agefruer hunn, ginn aus de Formen geholl a mat dem
Eis fotograféiert.
Klassesch an eventuell bekannten Portrait oder Aktfotoen aussichen vir se no ze stellen an dann analyséieren wéi eng een kéint bei ons am Studio realiséieren.
17.03.2014 : Lightroom
Virstellung vum Programm “Lightroom” fir all déi,
déi dëse Programm nach net kennen, an Erfierhiewung vun den Avantagen vis-à-vis vum “Photoshop”.
07.04.2014 : Remake 1
Klassesch an eventuell bekannten Portrait oder Aktfotoen aussichen vir se no ze stellen an dann analyséieren wéi eng een kéint bei ons am Studio realiséieren.

Donnesden, 10.04.2014: Sortie op Diddeleng
Mir plangen eng Sortie an den CNA op Diddeleng fir
d’Ausstellung “The Bitter Years” an de Waassertuerm
kucken ze goen, déi Donneschdes bis 10 Auer owes
op ass.
28.04.2014: Remake 2
Mir versichen déi Fotoen no ze stellen, déi mir den
07.04 ausgesicht hunn.
05.05.2014 : Thema Selbstportrait
Wéi kann een esou eppes flott an einfach ëmsetzen,
ons géigesäiteg beroden an fachsimpelen.
19.05.2014 : Ausstellung
Mir kucken eis d’Fotoen un, déi mir an eise Versammlunge gemaach hunn (agefruere Blummen, Geméiss, asw., Portrait an Akt, Selbstportrait) a maachen
eng Selektioun fir op eiser Ausstellung 2015 ze
weisen.
02.06.2014 : Sortie
Aktivitéit am Fräien. Detailer kritt Dir méi spéit.
16.06.2014 : Sortie
Eng Sortie mat onsen Handyen fir Handyfotoen ze
maachen.
07. oder 11.07.2014 : Soirée conviviale
Ofschlossiessen virun der Summerpaus.

Déi eenzel Aktivitéiten vun dësem Programm
kënnen kuerzfristeg geännert ginn!
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Numm:
Janos KOVACS, AFIAP
Equipment:
Cameras:
- Nikon
D4, D3, D300 w/MB-D10 VG
Lenses:
Nikon 12-24G; 14-24G;
24-70G; 70-200G; 35 1.8G;
50 1.4D; 85 1.4D; 105 2.8D
micro; 18-200;
I am a fine art photographer but my
photographic interest addresses a wide range of
domains, from portraiture, architecture,
concerts and sports, to photojournalism and
corporate events coverage.
Major achievements 2013:
- Distinction AFIAP, my works were exhibited in
over 40 photography salons across the globe,
more specifically, in 22 countries spanning
Europe, Asia, South America and Australia.
- 3e du Championnat National de la
Photographie edition 2012-13

EXPO 2013

G. Rehlinger - Gondoliere

P.Heller_light gown

W. Schaus - PW PIDAL 2013
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a. heiderscheid - nyalesund2

P. ernster - bussard

J.KOVACS - Persistence2

M. Olteanu - Fille de printemps

EXPO 2013

P. jenin - Cap Vert 3

Y. Koenig - The Helicopter

D.Schmit-Berliner Olympiastadion

R. Rehlinger - Vendedig 1

A. Grethen - Strada in Bergamo

F. Fischbach - Bromee

R. Muller - Singe

V. Wittal - Sonne, Luft und Coca-Cola
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M-P. Maurer - Les 2 oiseaux

R. LUIS - Scheinwerfer

C. Witry - De Start

G. schiltz - reflèts

