Spelregels en procedure voor project "Geef de lens door"
Het project GDLD wordt op basis van aanmelding door leden van de club gedaan.
Het project begint met een beeld van een fotograaf van buiten de club. Bijvoorbeeld
een ex-lid of een spreker die recent geweest is. Als er buiten de club niemand te
vinden is die bereid is een beeld ter beschikking te stellen kan ervoor gekozen
worden een beeld van een clublid te gebruiken. Dit clublid mag dan niet zelf
meedoen. Het eerste beeld is altijd een onbekend beeld zodat niemand weet waar ze
op voort borduren moet.
De organisator van het project stelt een lijst op met aanmeldingen en volgens die lijst
moeten de deelnemers hun beeld maken. Elke deelnemer stuurt zijn of haar beeld
digitaal door naar de volgende in de lijst en ook door naar de organisator. Dit digitale
bestand bij voorkeur in hoge resolutie zodat het eventueel bij een presentatie af te
drukken is op minimaal 20x30 (+/- A4)
De eerste deelnemer ontvang het startbeeld. Deze deelnemer bekijkt de foto goed.
Hij haalt hier inspiratie uit. Hetzij door belichting, het onderwerp, scherptediepte,
schaduw, etc. Daarna bepaalt de deelnemer wat hij in de foto ziet en wat hij er
uiteindelijk mee gaat doen.
De deelnemer maakt een nieuw beeld met als basis de inspiratie van het vorige
beeld. Het is niet netjes om een beeld uit je archief te gebruiken. Het beeld wordt dan
weer door gestuurd naar de volgende deelnemer en een kopie naar de organisator.
De startfoto en de naam van de fotograaf worden bekend gemaakt tijdens de
presentatie als afsluiting van het project. De maker van het eerste beeld wordt
uitgenodigd voor de presentatie. Presentatie van het project is na inleveren van het
laatste beeld en kan via beamer of op papier afhankelijk van wensen van de
deelnemers. Het project wordt na presentatie ook op de website van de club
gepresenteerd.
Elke deelnemer heeft twee weken de tijd om zijn beeld te maken. Is een deelnemer
voor de inleverdatum al klaar, heel mooi! Stuur je beeld dan door naar de organisator
en de volgende in de lijst en dan blijven we mooi op schema.
Lukt het je niet om voor de inleverdatum je beeld te maken geef dit dan tijdig door
aan de volgende in het lijstje en aan de organisator. Indien nodig kunnen we de
inleverdatum aanpassen zodat wel iedereen de tijd heeft na te denken en het plan uit
te voeren. Valt de inleverdatum binnen de tijd dat je op vakantie bent geef dit dan
door.
Zijn er vragen of loop je tegen een hindernis, mailen!
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