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Activiteiten van onze leden
Voordelen lidmaatschap
OVU is op zoek naar nieuwe bestuursleden
FotoTalent
Leo Baekeland FotoTentoonstelling
Nationaal Salon Hamme
Eric Colpaert “25 jaar amateurfotograaf”
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De Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie (OVU) zoekt dynamische
medewerkers om het bestuur te komen versterken.
Ze zijn bereid om:
- mee te denken aan de uitbouw van én de toekomstige werking van de OVU
- mee te werken aan de activiteiten die de OVU organiseert.
Geïnteresseerden nemen contact op met de voorzitter, Freddy Van
Vlaenderen (E-mail: voorzitter@breedbeeld.org).

Activiteiten van onze fotoclubs en leden
Koninklijke Fotokring Focus-Ninove
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vzw
Activiteit:
Retrospectief digitaal Dia-Klankfestival : Clement in de
kijker - een eerbetoon aan Paul Cieters
Adres:
Trefpunt Winnik
Bokkendries 10
9400 Ninove (Denderwindeke)
Opening:
zaterdag 16 februari 2019 om 19.30 uur
Datum:
16/02/2019
Uren:
Zaterdag om 14.30 en om 19.30 uur
Info:
Anton De Coster
054329748
antondecoster@skynet.be
OVU afgevaardigde:
Hedwig D’Haeseleer

VTB Diaclub Evergem
Activiteit:
Digiprojectie : De wereld rond Deel 6
Adres:
LDC De Horizon
Ferdinand Lousbergskaai 12
9000 GENT
Opening:
Dinsdag 19 februari om 14.00 uur
Datum:
19/02/2019
Uren:
Dinsdag 19 februari om 14.30 uur
Info:
Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

VTB Diaclub Evergem
Activiteit:
Digiprojectie : Corsica
Adres:
LDC De Waterspiegel
Meulesteedsesteenweg 510
9000 Gent
Opening:
Donderdag 21 februari om 14.00 uur
Datum:
21/02/2019
Uren:

Donderdag 21 februari o 14.00 uur
Info:
Jeanine Devos
09 227 19 22
rik-jeanine@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/

Sasse Fotokring
Activiteit:
55ste Fototentoonstelling
Adres:
Multi Functioneel Centrum De Statie
Canadalaan 2
4551 AL Sas van Gent
Nederland
Opening:
vrijdag 15 maart 2019 om 18:00 uur
Datum:
15/03/2019 tot 17/03/2019
Uren:
Vrijdag 15 maart: Opening zaal om 18:00 - 23:00 uur en
Feestelijke opening 19:30 uur
Zaterdag 16 maart: Opening zaal 10:00 - 18:00 uur
Zondag 17 maart: Opening zaal 10:00 - 18:00 uur.
Info:
W.Stofferis
+31653895556
wijje@zeelandnet.nl
OVU afgevaardigde:
/

Koninklijke Fotokring Imago Hamme
Activiteit:
Fotosalon
Adres:
Gemeentelijke feestzaal “Den Bond”
Kleinhulst 4
9220 HAMME (VL.)
Opening:
Zaterdag 16 maart 2019 om 15.00 uur
Datum:
16/03/2019 tot 24/03/2019
Uren:
Zaterdag 16 maart van 15.00 tot 18.00 uur
Zondag 17 maart van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 23 maart van 14.00 tot 18.00 uur
Zondag 24 maart van 10.00 tot 18.00 uur
Info:
Marc Van Cauteren
052476809
marc.v.c@skynet.be
OVU afgevaardigde:
/
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Fototentoonstelling
in CC Nova
Molenstraat 2B - Wetteren
10 t/m 17 februari 2019
zaterdag en zondag van 10-12u en 14-17u
weekdagen van 13u30-17u
VRIJE TOEGANG

Organisatie: Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie vzw
& VTB Fotoclub Wetteren
Mieke D’hondtVeronique Slingerland
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Er stond een foutieve naam op flyer FotoTalent
Hierbij de correcte naam en titel: Guido Gielkens “Seraing”

Parkeergelegenheid in Wetteren voor FotoTalent 2019
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FotoTalent gaat door in CC NOVA, Molenstraat 2B, 9230 Wetteren.
Hieronder zijn een aantal parkeermogelijkheden in Wetteren opgegeven, op wandelafstand van CC
Nova gelegen.
Op de markt is er parkeergelegenheid, doch betalend. Op het plein zelf is er meestal niet veel plaats,
maar de parkeerplaatsen langsheen de rijbaan zijn dikwijls niet allemaal bezet. De maximale
parkeertijd is 4 uur.
Let op: betalend parkeren!
Er is ons beloofd dat de speelplaats van het Sint-Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, toegankelijk
zal zijn voor de bezoekers van FotoTalent. Dit is zeer dicht bij CC Nova gelegen; het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt. Voor zover er plaats is, verdient deze parking de voorkeur. Deze
parking staat ter onzer beschikking van 13u tot 18u, en is gratis. (Let op: dit jaar moet de parking
zeker ontruimd zijn tegen 18 uur!)
Er is onlangs een nieuwe parking geopend, inrit via de Scheldekaai. Je rijdt binnen via niveau -3; er is
parkeergelegenheid op dit niveau en op niveau -2. In de parking is er een lift, waarmee je het niveau
van de “Rode Heuvel” (niveau 0) kunt bereiken. Dit plein ligt juist achter de kerk. Van hier uit bereik
je CC Nova door links van de kerk naar de Markt te gaan; op de Markt de eerste straat links
(Wegvoeringsstraat), en dan de eerste straat rechts; dit is de Molenstraat.
Er is ook een uitgang “Marktdreef” en “Scheldekaai”, maar dan moet je wat bergop naar CC Nova.
Deze parking is vrij goedkoop, met een vrij lange gratis periode!
Verder: er is een vrij grote parking in het sportcentrum “De Warande”, ingang via Warandelaan 14.
De Warandelaan loopt juist naast de spoorweg. Van hieruit is het ongeveer 10 minuten te voet naar
CC Nova. Ga terug naar de ingang aan de spoorweg, dan naar rechts, naar de verkeerslichten aan de
spoorwegbrug, en aan de lichten naar rechts: dit is de Molenstraat. Vanaf hier is het ongeveer 400m
stappen tot CC Nova.
Hou er ook rekening mee dat de maximale parkeerduur op de betalende parking op de Markt en in de
centrumstraten beperkt is: maximaal 2 à 4 uren, afhankelijk van de zone!
In sommige de straten dichtbij CC Nova moet men eveneens betalen om er te parkeren; andere
straten (tot en met de Kapellestraat) vallen binnen de blauwe zone.

Leo Baekeland
Fototentoonstelling 2019
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BreedBeeld en de Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie
nodigen je uit om met je fotoreeks deel te nemen aan de
Leo Baekeland Fototentoonstelling
Gastfotograaf: Ludwig Desmet, leraar fotografie aan het
KISP te Gent (www.ludwigdesmet.com) en fotograaf
Selectieleden:
• curator Nele Van Canneyt, fotograaf
• Martine Laquière, fotograaf
(www.laquieremartine.com)

© Ludwig Desmet

Het toonmoment gaat door van 16 t/m 23 juni 2019 in de
kerk van het Groot-Begijnhof te Sint-Amandsberg.
Ingang via de Jan Roomsstraat.
Open op zaterdag 22 juni, zondagen 16 en 23 juni van
10-12 uur en van 14-18 uur.

•

•
•
•

•
•
•
•

De Leo Baekeland Fototentoonstelling staat
open voor OVU-leden (gratis) en voor alle in
Oost-Vlaanderen gedomicilieerde fotografen
(deelnamerecht € 20,00).
De inzending is beperkt tot één fotoreeks per
deelnemer.
Uiterste inzenddatum voor de inzending van
de digitale bestanden: 1 maart 2019. Inzenden
naar vanderstraeten.fr@telenet.be.
Selectie van de fysieke werken gebeurt op
16 maart 2019 door Joachim Naudts (curator
FotoMuseum Antwerpen) en Martine Laquière
(professioneel fotograaf).
Feedback op de niet-geselecteerde reeksen.
Bij de tentoonstelling wordt een catalogus
uitgegeven met daarin alle geselecteerde
reeksen.
Feedback op de geselecteerde reeksen tijdens
de ‘Nocturne’ op 20 juni 2019.
De volledige informatie vind je op www.ovu.be
onder het tabblad ‘Leo Baekeland FT’.

Voordelen van een OVU-lidmaatschap
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OVU-leden …

•

… worden permanent geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de OostVlaamse fotogroepen

•

… nemen aan een verminderde prijs deel aan de OVU-workshops (€ 25,00 ipv € 30,00)

•

… nemen gratis deel aan de OVU-fotowedstrijden (€ 10,00 voor buitenstaanders)

•

… nemen gratis deel aan de OVU-AV-wedstrijd (€ 20,00 voor buitenstaanders)

•

… nemen gratis deel aan de FotoTalent (€ 20,00 voor buitenstaanders) en ontvangen bij
een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 5,00 (zolang de voorraad
strekt)

•

… nemen gratis deel aan de Leo Baekeland Fototentoonstelling (€ 20,00 voor buitenstaanders) en ontvangen bij een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van €
5,00 (zolang de voorraad strekt)

•

… ontvangen, indien ze laureaat zijn van de workshop, gratis hun foto geprint en opgekleefd
op A2-formaat na afloop van FotoTalent

OVU-groepen …

•

… ontvangen nog zeker tem 2019 een subsidie uit het transitiereglement (de voormalige
provincial subsidie) via OVU

•

… kunnen gratis via de OVU-Nieuwsbrief hun activiteiten delen met de andere fotogroepen
en het ruime publiek

•

… kunnen zich gratis via de OVU-website presenteren aan de andere fotogroepen en het
ruime publiek

Varia
Info omtrent de OVU-nieuwsbrief
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Aankondigingen voor de OVU-nieuwsbrief moeten
binnen zijn: voor nr. 1 (jan.) voor 15 dec., voor nr. 2
(feb) voor 20 jan., voor nr. 3 (maart) voor 20 feb, voor
nr. 4 (april) voor 20 maart, voor nr. 5 (mei) voor 20
april, voor nr. 6 (jun) voor 20 mei, voor nr. 7 (sept) voor
15 aug, voor 8 (okt) voor 20 sep, voor 9 (nov) voor 20
okt, voor 10 (dec) voor 20 nov.
Wat kan er allemaal opgenomen worden:
- Overlijden van een clublid
- Zaken die men te koop aanbied
Mag aangeleverd worden met foto
- Openingen van fotosalons
- Uitslagen e.d. van fotowedstrijden
- Deelnames aan fotowedstrijden
- Nieuws omtrent fotografie
Voor aankondigingen kan je volgende link gebruiken:
http://www.ovu.be/Leden/ActiviteitAankondiging
(Opmerking: enkel bestuursleden van een club kunnen
deze pagina gebruiken.)

OVU Wedstrijd 2019
Lente : thema “Vrij”
Jurering “mono” op donderdag 14 maart 2019 om 20u.
Jurering “kleur” op donderdag 21 maart 2019 om 20u.
Herfst : thema “Emotie”
Jurering “mono” op donderdag 7 november 2019 om
20u.
Jurering “kleur” op donderdag 14 november 2019 om
20u.
De selecties vinden plaats in CC Meulestede –
Meulesteedsesteenweg 515 te 9000 Gent.

Adres Frederik Vanderstraeten
Het correcte adres is:
Wolterslaan 91
9040 Sint-Amandsberg

Wie contacteren voor...?
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Voorzitter

Ondervoorzitter

Freddy Van Vlaenderen
(09) 220 29 15
voorzitter@beeldexpressie.be

René Peremans
(052) 41 01 07
peremar@telenet.be

Secretaris

AV-wedstrijd Digitaal

Hedwig D’Haeseleer
(054) 33 02 68
hedwigfoto@gmail.com

Luc Moreels
(09) 251 67 76
moreels.luc@telenet.be

Penningmeester
Ledenadministratie

FotoTalent

Frederik Vanderstraeten
(09) 229 39 46
vanderstraeten.fr@telenet.be

Fotowedstrijden
Vormingen
Rudy De Cleene
(09) 231 01 11
rudy.de.cleene@skynet.be

Webmaster
Nieuwsbrief
Filip De Backer
(09) 369 81 84
filip.debacker@gmail.com

Luc De Backer
(09) 369 84 71
lc.debacker@telenet.be

