KLUBBNYTT nr.3 Hösten 2005
ÖSTERLENS FOTOKLUBB
Ja så har jag då blivit färdig till att sätta mig vid tangentbordet. Sådant kan ta tid. I mitt fall
har det tagit ca en månad. För så länge är det sen som vi i styrelsen träffades för att diskutera
höstprogram och lite annat.
Men jag säger som jag ofta säger ( tyvärr) ”Bättre sent än ännu senare”.
Nåväl vad kom vi då fram till?
Förslag till höstprogram för Österlens Fotoklubb -05.
Vi frångår den vanliga lokalen Grand och flyttar våra möten till Studiefrämjandets lokal som
ligger vid biltorget den också. Stanna bilen lite tidigare och titta på det fula mexitegelhuset så
ser ni en skylt Studiefrämjandet in genom dörren och upp för trappan så är ni framme.
Det som fortfarande gäller är tiden kl. 19.00 onsdagar jämna veckor.
10 augusti : Programdiskussion kom gärna med förslag –
Inför vårt 20-årsjubileum med utställning behövs en utställningskommité.
Någon gång mellan diskussioner och kaffe så blir det sedvanlig klubbtävling i svartvitt och
färg. Så leta upp bästa semesterbilderna …
Uppdrag för redovisning den 21 september delas ut.
24 augusti: Kvällsfotografering. Vi möter mörkret i Simrishamn med omnejd. Medtag
kamera , film, stativ matsäck eller plånbok.
Klubbtävling.
Uppdrag för redovisning den 19 oktober delas ut.
7 september: Vi diskuterar fotografering – Skärpa –skärpedjup - både digitalt och analogt. Ta
gärna med bilder som exempel.
Klubbtävling med tema : Dagens tema är Grönt.
Uppdrag för redovisning den 16 november delas ut.
21 september: Uppdragsredovisning av den som fick uppdraget den 10 augusti.
Klubbtävling.
5 oktober: Carina Spogardh visar bilder till en sångtext. Dock blir det inte sång av henne eller
mig själv. Känns lite konstigt av skriva om sig själv som tredje person.
Klubbtävling med tema: Dagens tema är Stor.
19 oktober: Redovisning av uppdrag.
Klubbtävling.
2 november : Sten visar bilder och utrustning för makrofotografering.
Klubbtävling med tema: Dagens tema är Människa.

16 november: Det som inte är gjort till utställningen den 27 november görs nu.
Uppdragsredovisning.
Klubbtävling.
30 november : Diskussioner om Skärmkalibrering .
Klubbtävling med tema: Dagens tema är (h)jul.
14 december: Julavslutning på sedvanligt sätt för vem behöver inte traditoner. Vi går ut och
käkar och tävlar i årets svåraste tävling SÄMSTA BILDEN.
Detta är då ett förslag som vi kan utgå ifrån.
Vi som satte ihop detta här har även kommit fram till att de bilder som skall vara med på
utställningen den 27 november skall vara monterade enligt skånefotos regler för att vi sedan
skall kunna skicka iväg dem till Skånefoto. Vi gör alltså två flugor på smällen.
Nåväl, hoppas att alla kan den 10 augusti och ni som inte hinner läsa er mail innan dess kan
väl maila mig …?
Ha det så gott så länge och tyvärr blir det ingen rolig historia som Steen brukar avsluta med
för nu är det ju jag som skriver.
Carina Spogardh
1 Augusti 2005

