ww.

Klubbaktuellt 9 2012
Klubbmöte tisdagen den 4 september 2012
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
 Inledning, nya medlemmar och aktuell information (K-G, Staffan, Bosse).
 Några diskussionspunkter (K-G, Staffan, Bosse):
o Verksamhetsplan för 2013: vilka aktiviteter vill du se under 2013?
o Vandringsutställning på företag?
o Ny kurs om fotobok till hösten, intresse?
o Fotoresa: tips om resmål, intresse?
 Inlämning till KM etapp 3, teman (påsikt: "Minst en människa", digitalt: "Rusningstid") (K-G).
Se tävlingsregler på hemsidan (t.ex. bildstorlek, märkning och e-mail adress för digitala
bilder).
 Medlemmarnas kväll med bildvisning:
Sänd in max 5 digitala bilder från sommarens äventyr före mötet. Välj gärna ut bilder som
är allmänt fotografiskt intressanta och där du kan berätta litet om hur du tänkte och hur du
agerade när du tog bilden (några speciella kamerainställningar, medveten komposition,
efterbehandling o.s.v.). Märk bilderna med ditt namn (syntax enligt exempel:
Nils_Nilsson_1av5, Nils_Nilsson_2av5 o.s.v.) och sänd dem i god tid före mötet till
mailto:web@enskedefotoklubb.se. Om du är sent ute, så tar du med bilderna på USBsticka.
 Karolina Eljas och Ann Dahlberg visar bilder på rovdjur från en fotoresa i Finland.
 Simon Edman visar bilder och berättar om sitt volontärsarbete på Borneo.

Övrigt
Du som lämnat in påsiktsbilder till RIFO klass A eller Bildexpo kan få tillbaka dina bilder under kvällen.
Inlämning till vår nya tävling i reportagefoto (digitala bilder) ska göras senast 2 oktober, se separat
dokument med tävlingsregler.
SVEFO-utställningen 2012 hålls i Täby C den 11 november (påsiktsbilder enstaka, kollektion och
enstaka med tema= "Tidlöst"). Inlämning på det extra klubbmötet 12 september eller senast på
klubbmötet 2 oktober. Se information: http://www.svefo.eu/

Kommande klubbmöten




12 september
Inlämning och genomgång av klubbens bidrag
till SVEFO 2012




2 oktober
Juryredovisning av KM etapp 3.
Inlämning av bilder till klubbtävlingen i
reportagefoto, 5-10 digitala bilder.

10 oktober
Möte med nya medlemmar.
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