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Klubbaktuellt 04 2015
Klubbmöte tisdagen den 7 april 2015
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg.
Vi börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30.
Avslutning före kl. 22.00. Välkomna!

Program






Inledning, presentation av nya medlemmar (Lars).
Inlämning till KM etapp 2, kollektion av påsiktsbilder, inget tema (K-G).
Bildsnack i grupp (Kersti).
Bilder från vandring runt Skeppsholmen (John Smith mfl)
Månadens utmaning. Detta är en ny stående programpunkt på klubbmötena:
Hur: Ta en bild på ett givet tema och skicka in den senast ett givet datum till
mailto:km@enskedefotoklubb.se märkt med "utmaning" och ditt namn (t.ex.
utmaning_kersti). Bildstorlek är samma som till KM dvs bildens längsta sida får vara
högst 2000 pixlar och filstorleken högst 1500kB.
Viktigt! Arkivbilder får inte användas utan bilden ska vara nytagen för utmaningen.
Vem: Alla som vill får vara med. Men du ska vara beredd att både få och ge kritik på
bilderna som kommer in.
När: Som sista punkt på klubbmötet tittar vi på de inlämnade bilderna. Fotografen kan
säga något kort om sin bild om hen vill och sedan är det fritt fram att komma med
synpunkter.
Varför: Ett sätt att komma ut och fotografera och samtidigt tänka till. Roligt att se hur
andra löser samma tema = inspiration. Övning i att ta och ge konstruktiv kritik.
Så om du vill vara med från början:
Ta en bild på temat HOPP och skicka in den till mailto:km@enskedefotoklubb.se
senast onsdagen den 1 april. I fortsättningen kommer nästa tema samt sista
inlämningsdag att presenteras sist på klubbmötet.

Övrigt
-

Kommande klubbmöten
2 juni

5 maj





Redovisning av KM etapp 2,
kollektion av påsiktsbilder.
Eventuell bildpresentation av
juryperson.
Presentation av temagrupp.
Bildsnack, medlemmars egna bilder.



Traditionsenlig träff på stan.
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