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Hội ảnh VN Photography Club Tổ Chức Lễ Mãn Khóa Sơ Cấp I
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LAGUNA BEACH -- Vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2015, hội ảnh quốc
tế VN Photography Club đã tổ chức picnic mãn khóa lớp sơ cấp I tại Laguna Beach. Trên
50 học viên và hội viên đã cùng có mặt để chung vui và chụp ảnh lưu niệm.
Mở đầu NAG Nguyễn Minh hội trưởng của VN Photography Club phát biểu:
Trước hết tôi xin được thay mặt toàn thể ace học viên cám ơn NAG quốc tế Nancy Hoàn
Lê đã nhận lời làm giảng viên của hội, với nhiều năm kinh nghiệm về nhiếp ảnh và từng
làm giám khảo các kỳ thi ảnh quốc tế, NAG Nancy đã chia sẻ kinh nghiệm về nhiếp ảnh
trong suốt khóa học vừa qua và hướng dẫn các học viên VNPC đi vào dòng chính của
nhiếp ảnh thế giới.
Buổi tiệc mãn khóa thật đông vui và rất thành công, có thêm phần chụp ảnh sunset với 3
couples làm mẫu.

Hình lưu niệm ở Laguna Beach.

Trả lời phỏng vấn báo chí NAG Nguyễn Minh cho biết thêm:
Hiện nay hội có trên 70 hội viên, trong đó 5 hội viên có đẳng cấp quốc tế và một số hội viên
từng đoạt huy chương vàng, bạc, đồng,...trong các cuộc thi ảnh trên thế giới. Website của
hội mới thành lập trong 3 tháng nhưng đã gần 3 ngàn lượt NAG vào xem, hội phát triển
được như vậy cũng là do các bạn hội viên giới thiệu thêm bạn bè yêu thích nhiếp ảnh cùng
đến sinh hoạt. Thay mặt BDH của hội ảnh VN Photography Club tôi xin cám ơn tất cả các
bạn, chúc các bạn và gia đình có những tuần nghỉ hè hạnh phúc và an lành!
Khóa học mới sẽ khai giảng vào lúc 2:00pm ngày Chủ Nhật July 12, 2015
Tại: 12600 Brookhurst st. Garden Grove CA 92841
Mọi chi tiết xin gọi (714)200-5412 / email: laclongquan09@yahoo.com /
website: VNPHOTOGRAPHYCLUB.com
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