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„Fixspéin“- X-Mas shooting 21.12.2015 am Studio – vum Patrick Heller

Club News

Club News
Editorial
Wann e Joer zu Enn geet, ass et bal iwwerall Usus eng ausféierlech
Retrospektiv vum vergaangene Joer, a wann nach Zäit bleift, och e
puer Gedanken fir dat neit Joer ze maachen.
Bei mengem perséinleche Réckbléck op d’Clubjoer 2015 ass
mer bewosst ginn, datt et trotz ville flotten Aktivitéiten ëmmer
erëm Kritik um proposéierte Programm ginn huet an datt ech oft
d’Impressioun hat, vill Memberen hätten e bessi d’Loscht verluer,
fir bei den Aktivitéiten aktiv matzemaachen. A well ech net eleng
dës Impressioun hat, hu mer zu e puer d’Käpp zesumme gestreckt an
dem Comité eng Rei Propositioune fir méi een attraktivt Clubliewen
ënnerbreed.
Well a läschter Zäit ëmmer méi Membere gesot hunn, 2
Membersversammlungen de Mount wären zevill däers Gudden a mat
enger Versammlung de Mount géif et déck duer goen, huet de Comité
beschloss, dëse Wonsch fir 2016 ze berücksichtegen. Mat Ausnahm
vum Mount Januar, wou déi zwou schon ugekënnegt Versammlungen
bestoe bleiwen, ass fir all Mount just nach eng Membersversammlung
virgesinn, an zwar ëmmer den éischte Méindeg am Mount (ausser
dee fällt op e Feierdag, dann ass et de Méindeg duerno).
Well domat awer praktësch d’Halschend vun eise Versammlungen
ewech falen, goufen e puer interessant Aktivitéiten op de Weekend
geluecht. Zum Deel aus dem Grond datt eben dës Aktivitéiten och
oder just nëmmen de Weekend stattfannen ( z.B. les Costumés de

Venise zu Annevoie oder d’Nuit des Lampions zu Wolz), zum Deel
well vill vun eise Leit de Weekend déi néideg Zäit hunn fir hiren
Hobby, d’Fotografie, ze liewen.
Well 2 Stonnen um Méindeg Owend fir vill Aktivitéiten der net genuch
sinn, notze mer elo d’Méindesversammlungen méi konsequent
fir d’Formatioun vun eise Memberen a fir d’Fotoen, déi bei de
Clubaktivitéite gemaach gi sinn, zesummen ze analyséieren. Béides
war och een ëmmer nees gehéierte Wonsch vu ville Memberen.
An natiirlech bleiwen esou beléiften Aktivitéiten wéi den
traditionellen Neijoerschdagspatt de 4. Januar oder de mëttlerweil
fest etabléierte Keelenowend am November um Programm!
Ech si secher, datt dës Ännerungen positiv Auswierkungen
op d’Clubliewe wäerten hunn an datt mer zesummen een, aus
fotografëscher Siicht , flott an interessant neit Joer erliewe wäerten.
Wat genau de Comité fir 2016 op de Programm gesat huet fand der an
dëser Ausgab vun der Clubzeitung.
Ech wënschen eis alleguer e friddlecht a schéint neit Joer!
Patrick Heller
President

„Ënnerwee an Europa“ - WFF-Expo am Kader vun de Walfer Bicherdeeg. Biller: Pierre Levy
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Programm

Januar bis Dezember 2016
JANVIER
LU 04.01.

Neijorschdagspatt

LU 18.01.
		
		
		
FÉVRIER
LU 01.02.
		
		

Workshop
(ISO-Test & Wäissofgläich mam
Pierre Levy)

LU 22.02.
		
		
MARS
LU 07.03.
		
		

Generalversammlung / assemblée
générale ordinaire

AVRIL
LU 04.04.
		
		

Analys & Diskussioun
(e.A. iwwer d’Resultater vum 		
Workshop)

Workshop
Lightroom/Photoshop vum 		
Raymond Mack
Workshop
“Modelretouchen” am Photoshop
vum Raymond Mack

SA 23.04.
		
		
MAI
LU 02.05.
		
		
		
JUIN
LU 06.06.
		

ANNEVOIE
Les Costumés de Venise

SA 18.06.
		

VOELKLINGEN
Visite vun der Schmelz

Analys & Diskussioun
(e.A. iwwer d’Fotoen vun 		
Annevoie)
Sortie Fonds de Gras
(mat Model)

		

JUILLET
LU 04.07.
		
		
		

Analys & Diskussioun
(e.A. iwwer d’Fotoen vu
Voelklingen an aus dem Fonds de
Gras)

AOÛT
LU 01.08.

Sortie Belval Plaza

19 - 21.08.
		
		

ADAC Rallye
de genauen Datum a weider 		
Detailler ginn nach matgedeelt!

SEPTEMBRE
LU 05.09.
Analys & Diskussioun
		
(e.A. iwwer d’Fotoen vun der 		
		
ADAC Rallye a vu Belval Plaza)
SA 17.09.
		
OCTOBRE
LU 03.10.
		
		

NUIT DES LAMPIONS - WILTZ

XX.10.		
		
		
		

Salon d’Auteurs
(déi traditionnel Expo vun eise 		
Memberen - den Datum ass nach
net festgeluecht)

Analys & Diskussioun
(e.A. iwwer d’Fotoen vun der 		
Nuits des Lampions)

NOVEMBRE
VE 04.11.
Keelenowend
		
DÉCEMBRE
LU 05.12.
Christmas Shooting
		

De Programm mat weideren Informatiounen zu den Aktivitéiten fannt der op www.wff.lu .
Wann eppes um Programm ännert oder wann eng Aktivitéit sollt kuerzfristeg dobäi kommen, gëtt dat mat Zäit op
eisem Internet-Site an iwwer Facebook matgedeelt.

„Saachen déi brennen“ – Clubaktivitéit vum 9.11.2015 – Biller vu R. Muller & P.Heller
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