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Klubbaktuellt 2 2010
Klubbmöte tisdagen den 2 februari 2010
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
•

•
•
•
•
•
•

Presentation av nya medlemmar och kvällens faddrar. Anmäl ditt intresse att vara fadder till Bo
Nilsson. Bo kommer att vara "farfar" i denna verksamhet. En kort instruktion i hur vi ska introducera
nya medlemmar bifogas kallelsen.
Aktuell information: aktivitetsgrupper och medlemskväll.
Aktuella inbjudningar, övriga tävlingsaktiviteter och intresseorganisationer.
Regler för KM och kort genomgång i att skapa JPEG-bilder i rätt format till KM.
Rapport från ”jubileumsgruppen”.
Redovisning av KM etapp 1. Juryuppdraget ligger denna gång på Midsommargårdens Fotoklubb.
Photoshop-exempel presenteras av Lars Larsson, diplomerad i digital bildbehandling.

Kommande klubbmöten
2 mars
• Årsmöte
• Kvällens bilder. Ta med en påsiktsbild för
bedömning i små grupper (=konstruktiv kritik).
• Lotteri. Glöm inte börsen.
• Besök av fotograf.

•
•

6 april
Inlämning till KM etapp 2, enstaka bild utan
tema.
Medlemmarnas kväll: har du ideer, vill du hålla
i tyglarna?

Utställningar och fototips
•
•

•

Lee Miller "med surrealistisk blick", utställning på Millesgården 14 nov - 14 feb, www.millesgarden.se.
Millesgården Herserudsvägen 32, Lidingö, har öppet tisdag-söndag 12-17.
The Earth is hollow & Open at the Poles. En utställning av Olga, Ksenia, Janina & Misha Pedan på
Galleri [KG52], Kammakarg 52 i Stockholm. Utställningen visar fotografi, video, objekt mm och tar sitt
namn från en teori som påstår att jorden är ihålig och att det existerar ingångar till kärnan
någonstans vid jordens magnetiska poler. Inuti döljer sig en värld med en enorm sol som aldrig går
ner, spektakulära geometriska former och främmande livsformer. Pågår t o m 31 januari, öppet tors fred 12-17, lörd 12-16.
Slutstation Slussen. Tillsammans med fotografen Gunnar Smoliansky visar 16 elever från
Kulturamas Högre Fotografisk Utbildning bilder som dokumenterar Slussen i sin nuvarande skepnad.
Under år 2012 kommer arbetet med att bygga om Slussen att påbörjas. Slussen som vi känner idag
kommer att försvinna. Pågår t o m 31 januari, öppet tis-fre 14-20, lör-sön 12-18 (Blå Bodarna,
Slussen).

Övrigt
En bildmatrikel har efterfrågats av flera medlemmar. Bildmatrikeln är ett utmärkt hjälpmedel och ökar
gemenskapen inom klubben. Styrelsen uppmanar därför dig att välja ut (eller ta en ny) digital bild på dig
själv och sända den till kassören: kassor@enskedefotoklubb.se. Lämpligt format är max 700 pixels på
längsta sida, dvs ca 300k pixels.
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