Klubbaktuellt 09/2005
Klubbmöte tisdagen den 4 oktober2005
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:
•
•
•
•

Redovisning av etapp 3 av KM-05, kollektioner
Fika
Bildvisning av juryman Nils Nordin
Tips: ”Så tävlar man” praktiska tips

Juryman

Juryman är Nils Nordin som har jobbat i tjugo år som fotograf inom områdena idé-, reklam- och produktfoto.
Gör även portfolios åt blivande modeller. Fotoateljén ligger i Solna och det egna företaget heter Art Pepper.

Kommande klubbmöten
1 november
* Inlämning till KM etapp 4
* Allmän bildvisning
Slussen
Järna
Trial
Sommarbilder

* Fotomatrikel
* Visning av Fotografisk DVD
6 december
* Redovisning KM etapp 4
* Bildvisning av juryman
* Diacup
* Fika med glögg

Studiebesök
Den 15: e oktober är det dags för vår traditionella höstutflykt.
På programmet denna gång står en fotoutflykt till Skeppsholmen och sedan en guidad tur på Fotografins hus.
Vi samlas kl. 1000 utanför Nationalmuseum, sen fotar vi så det ryker fram till 1300, då vi återsamlas för en
rundvandring på Fotografins hus och fika. Om det önskas kan även något att äta erbjudas.
Guideturen kostar 50:-/person som betalas på plats.
För att kunna förvarna hur många som kommer ungefär vill vi ha in en intresseanmälan (inte bindande).
Prata med Anders Stengård på nästa möte eller skicka ett mail till anders.stengard@branneriet.se.
Du kan även slå en signal till 073-807 00 95.
Välkomna!

Kalendarium

(Se även vår hemsida för aktuell information)
27 sep
4 okt
15 okt
1 nov
6 dec

UngNy säsongsstart
Klubbmöte
Höstutflykt till Skeppsholmen och Fotografins hus
Klubbmöte
Klubbmöte

Rabatter

Enskede Fotoklubbs medlemmar har rabatter hos Holly Foto och Diabolaget.

Vill du ha klubbaktuellt elektroniskt istället? Anmäl din emailadress till tobias.fotograf@gmail.com
Ordf. Magnus Fröderberg  38 17 82
e-mail: magnus@froderberg.com
Sekr. Tobias Ottosson  745 28 21
e-mail: tobias.fotograf@gmail.com

Tävl.ledare/Utflyktsansvarig
Anders Stengård  073-807 00 95
Web-master Peter Bruselid
e-mail: pbruselid@chello.se

Kassör Ann-Sofi Ohlson  073-649 57 50
email: peggannso@hotmail.com
Postgiro 91 74 61-6
http://www.enskedefotoklubb.nu

