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50 jaar

Fotoclub Fodifi Wondelgem
Gesticht op 18 november 1968 is fotoclub
FODIFI Wondelgem na 50 jaar activiteit
nog steeds springlevend, dynamisch en één
van de meest toonaangevende fotoclubs
in het Gentse, in Oost-Vlaanderen en zelfs
daarbuiten. De viering van dit 50-jarig
bestaan vindt haar hoogtepunt tijdens de
Meikermis en tijdens de tentoonstelling
FOTALIA.
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Het doel van destijds, namelijk een sociale
vereniging zijn voor iedereen die zich
interesseert in en aan fotografie, delen van
kennis en kunnen, is nog niet veranderd. De
leden komen vanuit de directe omgeving tot
ver buiten de Gentse grenzen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt in jong of oud, man of
vrouw, sociale achtergrond, kleur of zwart/wit
prints, analoog of digitaal, Nikon of Canon,
Adobe Lightroom, Photoshop of een ander
bewerkingsprogramma… het enige wat telt is
je goed en gewaardeerd voelen in de club, leren
van elkaar, je talent (durven) etaleren en vooral:
vreugde beleven aan deze hobby!
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Gevarieerd programma
Met een gevarieerd programma brengt
FODIFI week na week amateurfotografen
samen om hun digitale beelden en foto’s aan
elkaar te presenteren en te luisteren naar hun
bevindingen.
Met als doel deze of toekomstige foto’s
nog beter te maken. Daarnaast zijn er de
vergaderingen die ingevuld worden door een
lezing, een foto-uitstap, een clubwedstrijd rond
een jaarthema, met als apotheose het jaarlijks
fotosalon tijdens de Meikermis van Wondelgem.
Tijdens deze tentoonstelling stellen de
leden, onder toezicht van een curator, hun
‘goedgekeurd’ werk als geprinte foto of als
digitaal beeld in een doorlopende projectie voor
aan het brede publiek.
Daarbij kunnen de bezoekers stemmen voor de
“Publieksprijs”. Daarnaast is er een prijs voor
verdienstelijk lid, de prijs van de leerlingen van
de basisschool “De Regenboog” uit Wondelgem
en de prijs Patrick De Keyser, gerenommeerd
Wondelgems fotograaf.
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betrokken zijn. Daartoe heeft de club op de
dinsdagen in februari in de repetitieruimtes van
de polyvalente zaal De Zulle een tijdelijke studio
ingericht. Het studiomateriaal is de recentste
investering van de club en staat ter beschikking
van de leden.
Overtuig u zelf en kom zeker langs tijdens
genoemde tentoonstellingen of maak kennis
met de club op een van de vergaderingen op
donderdagavond in het clublokaal van Café De
Voerman.
Neem alvast een kijkje op onze website
www.fodifi.be en ontdek daar alle details en
informatie. U vindt ons ook op Facebook: www.
facebook.com/fodifi.wondelgem.
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Fototentoonstelling: koppen
Als onderdeel van haar 50-jarig bestaan is er een
bijzondere tentoonstelling gedurende het eerste
weekend van mei 2019, ondersteund door het
Cultuurplatform Wondelgem. Daarbij stelt Fodifi
een 25-tal zwart/wit foto’s tentoon van bekende
koppen en markante personen uit Wondelgem
of die er via het verenigingsleven nauw bij
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Fotoclub FODIFI Wondelgem vzw
Ulric Demeter (voorzitter), Marc Ganseman,
Sonja Van Aerde, Robert Van Maele
https://www.fodifi.be • info@fodifi.be
Tel.: 09 227 33 93
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