
Aanleveren van digibeelden voor projectie 

 

Elk lid kan maximum drie (3) beelden per sessie indienen ter bespreking. De digibeelden 

moeten wel via digitale weg aangeboden/toegestuurd worden naar de fotobeheerder ten 

laatste op de zondagavond voorafgaand aan de digibespreking. Zodoende heeft deze de 

tijd om de beelden van de deelnemers te sorteren.  

Werkwijze van aanpassen en verzenden van de beelden voor 
digibespreking: 

  

   1) Een kader maken rond de digi beelden: dit doen we als laatste handeling, dus pas na het 

bewerken en verkleinen van de foto voor de digivertoning. 

    2) Om de eenvormigheid van de vertoning te bevorderen: breedte 4 of liefst 6 

pixels - kleur wit. De beamer zal immers de resolutie van de geschenen beelden 
halveren, daardoor worden de randen 2 of 3 pixels breed.                           

   3) Vorige jaren moesten de beelden binnengeleverd worden op768 X 1280 pixels. 

Vanaf dit jaar moeten de beelden in een groter formaat aangeleverd worden. We 

hebben ondervonden dat dit de kwaliteit van de vertoning fel verbetert.  

Indien verticale of vierkante uitsnede: 1536 pixels (=2 x 768) verticaal (hoogte). 

Indien horizontale of panoramische uitsnede: 2304 pixels (=2 x 1152) breed (horizontaal).  

Dus : Vierkante foto’s worden:      1536 x 1536 pixels 

         Verticale foto’s worden:       1536 x 1024 pixels 

          Horizontale foto’s worden:  1536 x 2304 pixels 

          Panorama foto’s worden:    hoogte variabel maar minder dan 1536 pixels. De       
lengte is 2304 pixels 

      Het resultaat zal zijn dat de horizontale en panorama foto's bij vertoning zonder breedte 
wisseling geprojecteerd worden. 

  4) Nog even een herinnering: om de foto op het juiste formaat te krijgen voor de projectie, 

steeds de verticale hoogte terugbrengen op 1536 px met uitzondering van de panoramische 
foto's. 

Digibeelden zenden de zondagavond voor de digiavond op dinsdag naar:  

foto-beheer@difooud-turnhout.be 

Normaal maximaal maar 3 digibeelden per lid per digiavond. Verbeterde beelden van 

vorige sessies mag je als extra beeld gebruiken. Een reeks wordt aanzien als één foto. 
Dus twee foto’s en een reeks zijn toegelaten. 

Digibeelden voor het salon:  

De datum voor het binnenleveren van de digibeelden wordt medegedeeld op de “Agenda”. 
Ieder lid heeft het recht om maximaal 16 digibeelden te tonen op het salon. 

  

 

 


