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Klubbaktuellt 8 2008
Klubbmöte tisdagen den 7 okt 2008

Skarpnäcks Kulturhus, A-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 klubbmästerskapsetappen “Tema Kollektion”- juryman är denna gång Jimmy Hansen. Han är reklam &
modefotograf, i 35 årsåldern, har jobbat som assistent några år hos Mikael Jansson men är nu sin egen; knuten till
Bildhuset och Scanpix. Jimmy kommer att visa egna bilder efter KM-bedömningen.
Redovisning av fotoutflykten i våras. Många har redan skickat in sina bidrag, men du som glömt det kan göra det fram
till och med söndag. Skicka bilderna på följande adress: lasseistockholm@yahoo.se
22 okt är sista inlämningsdagen för SVEFO-tävlingen! Så ta med era bidrag på mötet! Klubben bjuder på deltagaravgiften.
Tävlar gör man i klasserna monokromt och färg. Läs mer på: www.svefo.eu. Hinner du inte med till mötet så kan du även
enligt överenskommelse som görs via telefon (0733-53 00 20) lämna era bidrag till KG senast den 15 okt.

VIKTIGT!!! Vi ska göra en rensning i medlemsregistret, och alla som inte betalt in sin medlemsavgift så att vi
har den på kontot senast den 15 oktober kommer att tas bort från listan!!! Det har varit lite si och så med
medlemmarnas betalningsvilja, så nu är det dags för en stor höststädning!
Ni som är nya medlemmar kan bortse från detta om ni precis gått med i klubben och fortfarande känner er för ett
möte eller två.

Övrigt:
•

•

Vg maila till sekreterare@enskedefotoklubb.se om ni tror er vilja följa med på den guidade visningen av Nan Goldin på
Kulturhuset lör den 18 okt som vi tidigare mailat er om – så att de får veta på ett ungefär hur många vi blir! Då detta är
något som klubben bjuder på det gäller det självklart enbart betalande medlemmar och hedersmedlemmar.
Fundera redan nu på din bästa vardagsbild att ta med på novembermötet!

Kommande klubbmöten
4 nov
Bildsnacket Tema Vardag
Inlämning KM. Fritt tema.

2 dec
Bildsnacket
Vinnarna i årets Klubbmästerskap presenteras!
Julfika

Utställningar och fototips
http://www.fotosidan.se/calendar/
www.wild-wonders.com
14-16 nov är det dags för Fotomässan som I år flyttat från Nacka Strand till Älvsjö!
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