Club B 9 Tienen
Tienen, 19-09-2014
Nieuwsbrief V/5
Hallo Passervrwienden

Vrijdag 21 november: Tienen the place to be! In de voormiddag hebben we Carlo Diana te
gast, een gerenommeerd fotograaf en internationaal jurylid. Plaats vangebeuren: Belfiusbank
aan de Hennenmarkt (daar waar onze Fred verleden jaar iedereen onder tafel praatte met zijn
indrukwekkende lezing over computers).Nade middag gaan we op verkenning achter de
schermen van de H.- Hartkliniek: een niet-alledaagse belevenis en dus een aanrader!
Programma
8.30 uur: deuren Belfiusbank open
10.00-12.00 uur: lezing over fotografie door Carlo Diana
12.30-14.30 uur: middagmaal in plaatselijk restaurant
15.00-17.30 uur: achter de schermen van de H.Hartkliniek, een gegidst bezoek
17.30 uur: einde

Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 14 november -uiterste datum!- 40 € (all-in) op rekening 068-8915154-08
of BE63 0688 91515108, Koperen Passer, Leuvenselaan 60, 3300 Tienen met de
vermeldingU 05 03.
2. Meld tijdig je al of niet deelname aan Pierre via e-mail of GSM.
Ter info:
Lezing Carlo Diana:
Toen ik Carlo vroeg naar de inhoud van zijnlezing, was zijn antwoord: “ Aan de hand van
beelden de fotograaf laten inzien aan welke technische en persoonlijke elementen hij/zij
aandacht moet schenken.” Als ex-leraar veel gevraagd en geprezen jurylid, zowel op
nationale als internationale wedstrijden, zal het voor hem zeker geen probleem zijnons heel
wat nuttige tips te bezorgen om ons fotografisch vermogen naar een hoger niveau te tillen.
Bovendien kunnen geïnteresseerdeneigen foto’s meebrengen die hij dan van de nodige
commentaar zal voorzien. Een unieke kans om “eigen kweek” door een kenner te laten
beoordelen. Doen dus!
Achter de schermen van de H. Hartkliniek:
Het gaat hier om een voorstelling van het ziekenhuis met videoreportage en een bezoek aan
o.a. de centrale sterilisatie-eenheid, de afdeling telemetrie, de materniteit met een kijkje in het
verloscentrum, de afdelingen neonatologieen pediatrie, de dienst nucleaire geneeskunde, de
dienst radiologie, het klinisch labo, de dienst spoedgevallenen MUG, de ziekenhuisapotheek
met demo van het medicatiedistributiesysteem. Om praktische redenen (patiënten gaan altijd

voor!)kan het dat niet alle diensten altijd gegarandeerd toegankelijk zullen zijn. Met een
drankje in de cafetaria wordt het bezoek na ongeveer 2,5 uur afgesloten. Interessant om eens
te komen waar je anders nooit komt!
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