VÅREN 2014 Program – Trelleborgs Fotoklubb
Styrelsemöte hemma hos Pelle, Torsdagen 9 januari 2013 kl 19,00 ( Endast styrelsen.)
Vanliga måndagsmöte kl 19,00 – 21,00 ( ABF´s lokal, Sal 312)
13 januari - Årsmöte
27 januari - Studiobesök hos Fotograf Peter Löfqvist i hans studio, Studio Blå.
10 februari - Månadstävling. TEMA: ”Fåglar och andra vilda djur i naturen”
24 februari – Kalevi Kyrolainen visar bilder från Trelleborg. + någon mer aktivitet som
kommer att annonseras senare.
10 mars – Månadstävling. TEMA: ”Speglingar”
24 mars – Rickard Andersson visar lite bilder. Ta bilder med er så tittar vi på dom
7 april - Månadstävling. TEMA: ” Människor” OBS Sal 310
5 maj - Pelle Strömberg visar bilder “Bohuslän med Kosteröarna.”
19 maj – Månadstävling. TEMA: ” 3 bilder i kollektion – Fritt motiv ”
2 juni – Utflykt med grillning och fotografering, till småbåtshamnen i Gislövs läge. Ta med
kameran!
Möte på Estethuset – Studio fotografering (Söndagar kl 11,00 – 14,00)
2 februari
2 mars
6 april
4 maj
Familjefotografering 2 vuxna & 2 barn kl 11.30
1 juni
“Studiofoto” ute, Dalabadet, en större grupp
Möte i Datasalen - Bildbehandling, Fototeknik, mm (Torsdagar, ABF´s lokal 211)
13 februari – Förberedelser av bilderna för foto-utställningen på Trelleborgs bibliotek
13 mars
– Förberedelser av bilderna för foto-utställningen på Trelleborgs bibliotek
10 april ©/ vattenstämpel skall vi kolla på
8 maj
12 juni
Torsdagen 12 juni 2014, kl 19.00-21,00 ( som vanligt på ABF´s lokal
Johan Kocksgatan, sal 211 ) startar vi kursen för alla er som vill lära sig mer.
- om din kamera, hur du ställer in din kamera vid olika tillfällen
- hur du tar bättre motiv
- hur du fixar i bildbehandlingsprogram
- . ............. och mycket mer innan vi är klara.
Detta är bara en början, och vi kommer att fortsätta under hösten. Ta chansen redan nu
första gången och friska upp kunnandet inför sommarens fotograferande.
Ta med din kamera (och bruksanvisningen kan vara bra för att finna diverse
inställningar)
Kursledare är en av våra medlemmar, Bengt Lerkén.

Övrigt:

-

Foto-utflykter med Roland Larsson – kommer att informeras fortlöpande på Hemsidan
och på Facebook-sidan.
Utbyte med Sassnitz Fotoklubb – Vi återkommer under våren med information.

