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Klubbaktuellt 04 2014
Klubbmöte tisdagen den 1 april 2014
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg. Vi
börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22tiden. Välkomna!

Program








Inledning, nya medlemmar (Lars).
Inlämning till KM etapp 2, kollektioner (K-G).
Presentation av Önskefoto samt tävling till RIFO 2014.
Bildsnack i grupper om våra bidrag till BILD-14. Ta med egna bidrag om du vill få
synpunkter och hjälp att välja bilder. Ta med bilder både på papper och på USB-sticka.
Det är en fördel om du kan sända digitala bilder i förväg till
sekreterare@enskedefotoklubb.se.
BILD-14 är en tävling arrangerad av distriktet SVEFO och för digitala bilder (i klasserna
färg, monokromt och tema= "Spännande"). Var och en laddar sedan upp sina digitala
bilder till SVEFO senast 8 april. Tävlingen redovisas i slutet av april eller början av maj.
Presentation av Porträttgruppen (Sven-Erik).
CD med kända fotografer.

Övrigt
Ni missar väl inte Robert Frank på Fotografiska eller Man Ray på Millesgården?
Vår egen Britt Rehnfeldt ställer ut "Det lilla formatet" (polaroidtransfers) på Galleri TU, vernissage
8 april och pågår till 13 april. Adress: Fridhemsgatan 12, nära Fridhemsplan och Scandinavian
Photo.
Är någon intresserad av att delta i och rent av vara kontaktperson för en temagrupp i Naturfoto
med utflykter på vardagar, d.v.s. ett komplement till den temagrupp som nu träffas på söndagar?
För mer information kontakta Robert Eronn.

Kommande klubbmöten
6 maj

3 juni





Redovisning av KM etapp 2,
kollektioner.
Juryman visar egna bilder.
Medlemmarnas kväll, bildsnack.
Presentation av temagruppen
Stadsfoto.



Traditionsenlig träff på stan. Denna
gång blir det Skogskyrkogården och
Gamla Enskede som vi besöker.

Ordförande: Lars Larsson  070-224 69 35 Kassör: Staffan Strömberg  073-021 42 05
ordforande@enskedefotoklubb.se
kassor@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
Web: Magnus Stengård  070-832 55 67
sekreterare@enskedefotoklubb.se
web@enskedefotoklubb.se
www.enskedefotoklubb.se plusgiro 91 74 61 - 6

Tävlingar: K-G Gramén  073-353 00 20
utflykt@enskedefotoklubb.se

