Novozámocký fotopark 2011

Novozámocký klub Hexagon pekne naplánoval termín Fotoparku už od minulého roku, keď
spojil výstavu spoločne zo súťažou vo varení guláša. V celom parku bol skvelý bohatý program
pre návštevníkov aj účastníkov Fotoparku. Okrem mnohých stánkov, kde začal vyvoniavať z
každej strany guláš, boli sprievodné programy ako živá hudba, nafukovací hrad pre deti, jazda
na umelom býkovi, maľovanie detí na tvár a samozrejme aj samotný Fotopark.

Po registrácii som si vybral miesto zavesil svoje fotky a išli sme s chlapcami zmapovať terén
celého parku. Prvé miesto kde sme sa zastavili spolu s priateľmi s Trnavského klubu bolo pri
jednom stánku, kde okrem varení ponúkali úžasné koláčiky a dva druhy štrúdle, no nedaj si. Na
obed sme museli okoštovať ako inak aj s z uvareného gulášu. Počas dňa sme sa išli prejsť aj do
centra na pešiu zónu, kde boli trhy a pódium na ktorom práve prebiehalo predcvičovanie
Zumby.

Po príchode späť práve začal prebiehať Workshop s externým fotením modelky pod vedením
dvoch profesionálnych fotografov, ktorí boli zároveň aj odbornou porotou: Mgr. Rudolfa Lendela
a Vandy Polak, inak mimochodom skvelí ľudia, na vyhodnotení sme sa veľa spolu rozprávali.
Raz nás troška postrašilo aj počasie, keď sa spustilo zopár kvapiek z neba, ale ako prišlo tak aj
odišlo.

Na vyhodnocovanie sme sa síce museli presunúť autami do reštaurácie Chilli pub, keďže sa
nekonalo priamo na mieste, ale o to to bolo príjemnejšie, keď sme prišli na miesto. V
príjemnom podniku, ktorý pre nás zabezpečil spolu s občerstvením na 17-tu hodinu klub
Hexagon, za čo sa im v mene klubu Nobaf a všetkých ostatných chcem srdečne poďakovať.
Okrem ľubovoľného objednávania pitia na nás čakalo ešte občerstvenie vo forme pečeného
prasiatka s oblohou a sladučkej torty v tvare fotoaparátu, na ktorom sme si po vyhodnotení a
príhovoru odbornej poroty všetci veľmi pochutili.
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