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Club News

1. Club News
Assemblée générale ordinaire
De 15. Februar 2010, also mëtten an der Fuesvakanz, hate mer eis
uerdentlech Joresversammlung. Et ginn nach Kalenneren, wou
d’Schoulvakanzen net drop stinn. Abe, sou e Kalenner hate mer, wéi
mer den Datum festgeluecht hunn.
Et waren trotzdem eng ganz Rei Leit bis an eise Studio komm an
hunn nogelauschtert wat de President, de Sekretär, d’Tresorière an
duerno de Buergermeeschter ze soen haten.
Ouni hei grouss an den Detail ze goen, wollt ech awer déi wichtegste
Saachen erauspicken, déi zuer Sprooch komm sinn.
D’Zuel vun eise Memberen ass weider eropgaangen a louch Enn
2009 bei 102. An d’Méindesversammlunge sinn an der Moyenne
13,6 Memberen komm a 15 verschidde Memberen hunn insgesammt
78 Mol de Studio benotzt fir do Fotoen ze maachen.
Doraus, an nach méi aus der Opzielung vun den Aktivitéiten vun
2009 (déi ech hei awer net wëll widerhuelen), léist sech liesen, datt
eise Club nawell zimlech aktiv ass an dat och fir 2010 bleiwe wäert.
Datt et dem Club finanziell gutt geet, beweisen d’Zuelen aus dem
Bilan, laut dem mer 2009, trotz dem Salon National an den aaneren
Aktivitéiten am Kader vun eisem 25. Anniversaire, mat engem Boni
vun 905,72€ ofschléisse konnten. An der Kees (bildlech geschwat,
net datt nach een op Iddie kënnt...) waren Enn 2009 ronn 15.400 Euro.
Déi sinn awer an der Tëschenzäit schon ugeknabbert ginn, well de
Club sech endlech de laang gewënschte Beamer an e performante
Laptop geleescht huet.
Et war och dëst Joer nees esou wäit, datt de Comité huet missen
nei gewielt ginn. Sämtlech « membres sortants » waren och nees
Kandidat fir en neien Tour vun 2 Joer. Den Henri Da Cruz ass als
neien Comitésmember bäikomm, sou datt de Comité elo aus 11
Memberen besteet.
Et war schliesslech um Buergermeeschter,
nodems en eisem Club fir seng sëllechen Aktivitéiten, och am
Interessi vun der Walfer Gemeng felicitéiert huet, fir der Assemblée
matzedeelen, datt d’Walfer Foto-Frënn en neit Lokal kréien, an zwar
am Gebäi wou fréier d’Marbrerie Lampertz war. D’Räimlechkeeten
ginn an den nächste Méint frësch gemaach an deelweis ëmgebaut a
mir wäerten am Summer kënnen dohinner plënneren.
Um Programm vun dësem Joer steet ënner Aanerem d’Weiderféierung
vum Projet « Walfer a seng Leit, Fréier an Haut », wou mer mat der
Gemeng zesummen eng permanent Ausstellung vun de Fotoen an der
Maison Dufaing op d’Bee stellen.
Donieft ass de Film « Walferdange mon Pays 1967/1968 », dee mer
am Kader vun eiser Fotosausstellung bei der Porte-ouverte vun der
Maison Dufaing mat groussem Succès gewisen haten an deen eise
Club op Ufro a mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng nei arrangéiert
a vertount huet, zanter Mëtt März fir 12€ op DVD ze kréien (an der
Receptioun vun der Walfer Gemeng an am Biergercenter).
Aktivitéiten
Fir och weider en attraktive Programm ubidden ze kënnen, huet de
Comité en Aarbechtsgrupp an d’Liewen geruff, dee sech interessant
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Aktivitéiten ausdenken a sech ëm hir Ausféierung këmmere soll.
Den neie Programm bis Juli 2010 fannt dir an dëser Zeitung.
Donieft ginn Aktivitéiten, déi eis kuerzfristeg ugebuede ginn an déi
eis interessant schéngen, laafend per E-Mail u sämtlech Membere
weidergeleet (sou wäit mer hir E-Mail Adress hunn).
Wien un dësen Info-Mailen net sollt interesséiert sinn, soll w.e.g.
Bescheed soen, da sträiche mir seng Adress aus dem Fichier.
Concours
Ech profitéieren dovun, fir nach emol op eisen interne Concours
«Les quatres saisons» hinzeweisen. Denkt drunn, et sinn nach just 2
Joreszäiten bis de «closing» !
Neit Lokal
Wéi schon ugekënnegt, plënneren d’Walfer Foto-Frënn an zirka 3
Méint aus dem Centre Princesse Amélie an hirt neit Lokal op 87, rue
de l’Eglise, an d’Gebäi wou bis läscht Joer d’Marbrerie Lampertz
dra war.
D’Lokal ass um éischte Stack a begräift e groussen, an zwee gedeelte
Raum, e groussen, „polyvalenten“ Hall, e klengen Debarras an eng
Toilette. De grousse Raum ass, mat Ausnahm vun der Héicht (leider
nëmmen 2,56 Meter), en ideale Studio, wou d’Studiosmaterial
(Blëtzer asw.), wann et da sollt hënneren, ganz einfach an den
ugrenzende Raum geréckelt ka ginn, fir esou aus dem Studio z.B. e
grousse Versammlungsraum ze maachen.
Wat flott ass, am Géigesaatz zum aktuelle Studio, sinn déi grouss
Fënsterflächen, déi et am Dag erlaben, Fotoe bei Dagesliicht ze
maachen. Et kann een awer och jidderzäit d’Rollueden erofloossen
an de Studio komplett ofdonkelen.
Well d’Dunkelkammer an de läschten zwee Joer kaum nach
gebraucht ginn ass, huet de Comité décidéiert, se net méi permanent
opgeriicht ze loossen. Et wäert awer jidderzäit méigelech sinn, mat
relativ wéineg Opwand, eng Dunkelkammer am „polyvalenten“ Hall
opzebauen an do Filmer ze entwéckelen oder Fotoen ze vergréisseren.
Soubal d’Ëmbauten fäerdech sinn (mir hunn e puer Ännerungen um
Grondrëss gefrot) an d’Lokal ass ugestrach a gebotzt, wäerte mer eng
„visite des lieux“ maachen, fir ze kucken, wéi mer alles ariichten a
wat vun neie Miwwelen a Material gebraucht gëtt.
Et kënnt demno ganz zu paass, datt eis Clubkees momentan gutt
gefëllt ass.
Wann alles esou klappt, wéi geplangt, kënne mer eist neit Lokal nach
vläicht virun der grousser Vakanz offiziell aweien.
Réunioun mam Schäfferot
President a Sekretär hate sech Enn Februar mam Schäfferot getraff,
fir haptsächlech iwwer dräi wichteg Punkten ze diskutéieren:
Fir d’éischt hu se dem Schäfferot offiziell hiren Accord fir dat neit
Clublokal ginn a kruten d’Zouso, datt et an de nächste Wochen dem
Club senge Virstellungen no géif ëmgebaut ginn.
Duerno gouf iwwer eng permanent Fotosausstellung am

Programm

Dufaingshaus geschwat. Hei ass festgehaale ginn, datt eng 20
Fotoen aus der Kollektioun „Walfer a seng Leit...“ solle gewise
ginn, déi awer regelméisseg duerch neier ersat solle ginn. D’Gemeng
wëll d’Dufaingshaus als lieu de rencontre fir d’Walfer Bierger
promovéieren a wäert och dofir suergen, datt d’Haus regelméisseg fir
de Public op ass. Et gëtt also secher keng Ausstellung „à huis clos“!
Wat de Film „Walferdange mon Pays 1967-1968“ ugeet, ass
d’Gemeng stark un der Realisatioun vun dësem Projet interesséiert an
ass d’accord fir d’Käschten vum Cover vun der DVD ze iwwerhuelen,
wa mir eis ëm de ganze Rescht këmmeren.
(De ganze Rescht, dat ass eigendlech alles, vum Film nei schneiden a
vertounen bis zum Verkaf vun der fäerdecher DVD,

de Stress abegraff!
Am Klortext heescht dat: 3 Versammlungen vum Aarbechtsgrupp
fir de Projet op d’Schinn ze kréien an drop ze haalen, eng Agence
beoptragen, fir d’Realisatioun vun engem Cover an engem Inlay ze
suergen a bis zum fäerdeche Produkt de Suivi heivu maachen, Texter
schreiwen fir op de Cover an den Inlay, DVD’e brennen, DVDKëschte kaafen an alles op der Hand apaaken, fir genuch Publicitéit
suergen, zwou Filmvirféierungen organiséieren, Zeitungsartikelen a
Pressecommuniquéen schreiwen a verschécken, Affichen a Flyere
maachen a verdeelen an dann endlech, ... den DVD verkafen!
Merci un all déi, déi heibäi gehollef hunn.
De Sekretär

2. Programm bis Juli 2010
26.04.
Architekturfotoen;
Bei guddem Wieder fuere mir an d’Stad Fotoe maachen. Mir konzentréieren eis
haaptsächlech op den Thema „Architektur“ op verschiddene Plazen an der Stad.
R.V. um 19.00 Auer zu Walfer op der Gemengeplaz oder um 19.30 Auer an der Stad um
Glacis (bei den Toiletten).
Vum 23. Abrëll bis de 6. Juni 2010 gëtt och eng Ausstellung gewisen, wou modern
Designermiwwel op verschiddene Plazen an der Stad ausgestallt ginn.
Bei schlechtem Wieder bleiwe mir am Studio an huelen d’Diskussiounsronn iwwer
d’Portrait’en no. Bréngt also fir all Fäll är bescht Portraitsfotoen op Stick oder CD mat.
03.05.
Diskussioun iwwer Architekturfotoen;
Mir kucken, analyséieren an diskutéieren d’Fotoen, déi mir den 26. Abrëll geknipst hunn.
Wann de 26. Abrëll awer schlecht Wieder war an den Tour an d’Stad an d’Waasser gefall
ass, et also keng rezent Architekturfotoe ginn, da bréngt Architekturfotoen aus ärem
Fundus mat. Vläicht hat dir och schon d’Méigelechkeet d’Designermiwwelausstellung ze
knipsen a bréngt dovun eng Selektioun Fotoe mat.
17.05.
Visite vun de Baggerweieren zu Remerschen
Weider Detailler dozou ginn iech mat Zäit matgedeelt
07.06.
Workshop iwwer Beweegung;
Bréngt Fotoen (op Stick oder CD) zu dësem Sujet mat an d’Versammlung fir driwwer ze diskutéieren.
21.06.
Fotoe vu Walfer
Bei guddem Wieder gi mir duerch Walfer Fotoe maachen. Well mir jo d’Ausstellung „Walfer a seng Leit, fréier an haut“ solle weiderféieren,
musse mir och aktuell Fotoen vun eiser Gemeng hunn.
Bei schlechtem Wieder maache mir Makro-Fotoen an eisem Studio.
05.07.
Makro-Fotografie
Jidderee soll nieft sengem Fotosgeschier och Saache matbréngen, déi sech fir Makro-Fotografie eegenen (Blummen, Bijouen, Steng, Holz
asw.). Wien e Makro-Objektiv huet, däerf dat op kengem Fall vergiessen, grad sou wéineg wéi de Stativ an de Kabelausléiser!
Weider Themaen: Beetebuerger Park, Leekaulen zu Maarteleng, SEO zu Veianen, Haart zu Diddeleng, mat holze Këschten Kreatioune
maachen, mat Modeller do baussen (de Mosar Guy kennt eng Koppel déi géingen matmaachen), den Internet-Site esou ausbauen dat
jiddereen d’Méiglechkeet huet, fir selwer senger Fotoen drop ze setzen.
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