Klubbaktuellt 7/2005
Klubbmöte tisdagen den 6 september
Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation Skarpnäck. Vi börjar
mötet kl.19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22-tiden. Välkomna!

Program:
•
•
•
•
•

Bildvisning Ung/Ny-gruppen
Allmän visning av sommarens bilder
Bilddiskussion i grupp – ta med bilder
Pixelprovning - ett smakfullt test
Inlämning till Klubbmästerskapet, etapp 3, kollektion

Bilddiskussion i grupp – ALLA

TAR MED 3 BILDER!

De populära gruppdiskussionerna är tillbaka. Denna gång pratar vi om sommarbilder. För att vi ska få något att prata om
uppmanas alla medlemmar att ta med 3 sommarbilder på papper.

Klubbmästerskapet 2005
Det är dags att lämna in bilder till etapp 3 av Klubbmästerskapet. Denna gång är det kollektion som gäller, 3 till 5 bilder.

Bildvisning Ung/Ny-gruppen
I två år har Ung/Ny-gruppen funnits och det är hög tid att visa bilder som gruppens medlemmar tagit.

Pixelprovning
Går det att se vilken bild som är tagen av en kamera som kostar 3 000 konor eller 75 000? Alla får vara med och tävla.

Du visar dina bilder från sommaren
Traditionsenligt inleder vi hösten med att titta på medlemmarnas bilder från sommaren. Skicka in max 5 bilder till
magnus@froderberg.com senast måndag 5/9.

Övrigt
Svefo 2005
Det börjar dra ihop sig till SVEFO –05 som i år hålls i Gävle. Vi kommer att skicka ut mer information så fort den finns.
Men börja förbereda era bilder redan nu. Läs mer på www.svefo.cx.

Skarpnäcks kulturhus 20 år
Med anledning av kulturhusets 20år jubileum så önskar de att vi deltar i en aktivitet där några av våra medlemmar får vara
med och kommentera bilder av Skarpnäck som folk lämnar in. Vi pratar mer om detta på mötet.
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