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Klubbaktuellt 10 2012
Klubbmöte tisdagen den 2 oktober 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 (Lars, Bosse).
 Redovisning av KM etapp 3, teman (påsikt: "Minst en människa", digitalt: "Rusningstid").
Juryman är Lars Nyman. Eventuellt får vi se Lars egna bilder senare under kvällen. (K-G)
 Visning av inlämnade bilder från klubbens medlemmar till SVEFO 2012 (K-G).
 Helena Pettersson visar och talar om egna bilder, samt berättar hur hon arbetar som
professionell fotograf.
 Visning av Skansenbilderna från i juni.

Övrigt
Insändning av digitala bilder till tävlingen i reportagefoto ska göras senast 2 oktober. Sänd dina bilder
till: km@enskedefotoklubb.se. Märk bilderna med filnamn enligt följande exempel:
Dick_Eriksson_Rep12_1av7, ...., Dick_Eriksson_Rep12_7av7. Använd inte bokstäverna å, ä eller ö.
Bifoga din titel till reportageserien i ditt email.
SVEFO-utställningen 2012 hålls i Täby C den 11 november (påsiktsbilder enstaka, kollektion och
enstaka med tema= "Tidlöst"). Inlämning senast på detta klubbmöte. Se information:
http://www.svefo.eu/. Notera att bilderna måste registreras på SVEFOs hemsida senast 3 oktober och
helst bör du samtidigt ladda upp digitala versioner av dina bilder, se redan utsänt separat email om
detta.
Blev du sugen att fota vilda djur i Finland efter Karolinas och Anns bildvisning på förra klubbmötet? Här
kan du få mer information: http://www.articmedia.fi
Karolina Eljas meddelar att hon har 65 nummer av tidningen FOTO 2006-2012 i mycket fint skick att
hämta på Kungsholmen.

Kommande klubbmöten


10 oktober
Möte med nya medlemmar.




6 november
Redovisning av tävlingen i Reportage.
Inlämning av bilder till KM etapp 4.
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