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Klubbaktuellt 5 2012
Klubbmöte tisdagen den 8 maj 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).
 Redovisning av KM etapp 2, kollektioner. Vår juryperson denna gång är frilansfotografen
Johanna Wulff, se http://www.johannafoto.se/. Johanna kommer att visa egna bilder
senare under kvällen.
 Gatufotografering (Magnus Fröderberg).

Övrigt
Den traditionella junivandringen har i år tidigarelagts och blivit ett majbesök på Skansen. Obs, betala in
60 kr för inträdesbiljett senast 11 maj till PG 91 74 61-6 och ange ditt namn på inbetalningen. Se separat
infoblad från Kersti Sköld.
Till hösten planerar vi att ha en utställning i Kulturhuset i Skarpnäck. Tanken är att ha en återkommande
utställning varje höst. Du får ställa upp med en bild i passepartout, stående 30x40 cm. Klubben står med
ramar. Se separat infoblad från Staffan Strömberg.
Som väl alla vet vid det här laget, så kommer vi att ha en tävling i klassen "reportage/bildberättelse" med
inlämning av 5-10 digitala bilder i oktober. Det är en tävling utanför klubbmästerskapet och där alla
medlemmar kan vara med och rösta fram det vinnande bidraget. Se infoblad med regler från Staffan
Strömberg.
Av en ren tillfällighet (?) så har nu SVEFO utlyst en tävling i klassen "bildserie" med inlämning av 6-10
påsiktsbilder senast 15 september. De utvalda verken kommer att ställas ut på Galleri Vingen i Solnas
bibliotek 1 nov - 9 dec. Mer information kommer att publiceras på SVEFOs hemsida:
http://www.svefo.eu/
I KM etapp 3 (enstaka bilder) med inlämning i september så gäller följande teman:
 Påsikt: "Minst en människa"
 Digitalt: "Rusningstid"

Kommande klubbmöten


29 maj
Våravslutning med utflykt till Skansen, samling
18.00 vid stora ingången.



4 september
Höstens första klubbmöte. Inlämning till KM
etapp 3, teman.
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