Fotoklubben hösten 2014. Mötesdatum-aktiviteter,
Måndagar på ABF, 19,00-21,00 , sal 312
Måndagen 25 aug.
Bildvisning utan tävling
Alla tar med sig max 5 bilder som man tagit i sommar som visar vad man gjort. (tex.
Semestertur, badstranden, lekt med barn eller barnbarn, Tränat med husdjur, Dansat, varit på
marknad, njutit i trädgården, …….. ) Kan vara bilder från olika aktiviteter bland de 5. Var
och en berättar lite var bilderna är tagna och hur deras sommar varit.
Vi vill också ha förslag på vem som vill visa bilder och berätta om någon intressant
upplevelse/resa/jobb/ …… (kan vara ca 20 min) under de måndagar då ”Aktivitet” står på
chemat.
Måndagen 8 sept.
Inställd
Måndagen 22 sept.
Bildtävling: Tema: ”Grodperspektiv”.
Måndagen 6 okt.
Aktivitet : Vi pratar om att fotografera med egen blixt, ute och inne. + lite annat smått
och gott.
Måndagen 20 okt. OBS Sal 312
Bildtävling: Tema: Bilder tagna med blixt ( ute eller inne)
Måndagen 3 nov. OBS Sal 310
Aktivitet : Vi tar en runda på stan ( om det inte regnar) och tränar på mörkerfotografering,
gärna med långa slutartider som kan ge roliga effekter. Vi hjälper varann att ställa in kameran
vid behov + lite fika i klubblokalen efteråt.
Måndagen 17 Nov. OBS Sal 312
Bildtävling: Tema:

Mörkerfotograferings-bilder

Måndagen 1 dec. OBS Sal 212

Alla gör en egen ”God Jul-bild” och tar med som kan visas upp. Kan säkert ge nya roliga
vinklingar på jul-kort-iden. Ingen tävling, bara visas upp som inspiration. + Vi kan prata lite
om hur/var vi framkallar julkort och Fotoböcker på nätet.

Måndagen 15 dec. Inställd på grund av flyttning

4 september
2 Oktober Bengt Lerke’n fortsätter med kursen som påbörjades i våras
6 november Bengt Lerke’n kursledare
Bengt Lerke’n kursledare

4 december

Kom gärna med förslag!

Estethuset – Studiofotografering, söndagar kl 11,00-14,00
Möte
i Datasalen - bildbehandling/fototeknik på torsdagar 19,00- 21,00 sal 211
14 september
12 oktober Lena Boström fotograferar
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9 november Roland Larsson fotograferar
14 december Jan Andersson & Co fotograferar en familj
Vi kommer att planera detta efterhand. Kom gärna med förslag, det kan vara personer,
stileben, ……. Vi kommer att redovisa reglerna hur vi skall planera tiden i studion så alla blir
nöjda.
”Fototurer i naturen med Roland” – informeras efterhand på hemsidan och mailen .
Kom gärna med förslag

Trelleborgs Fotoklubbs Styrelse.

