
Program hösten 2012

15/8    Arbeta med Skånefoto.

29/8    Arbeta med Skånefoto. Denna kväll är deadline för inlämning av bilder till Skånefoto.

12/9    Klubbtävling påsikt svart/vit, tema: Sommar på Österlen. Vi vill också ha in 2 st. frivilliga till att bedöma ”2 bilder” 

senare i höst. Denna kväll vill vi ha in någon som har och vill visa bilder från någon resa man har varit på eller något 

annat man vågar visa för oss övriga medlemmar.

26/9    Klubbtävling påsikt färg, fritt tema. Denna kväll tänker jag göra ett nytt försök med svart/vit-konverteringen, 

alltså hur gör jag! Tänkte precis säga att jag kommer också att närvara denna gång. (Men just i skrivande stund kommer 

jag på att vi förmodligen väntar besök från  Hongkong denna dag. Skulle det bli denna dag vår vän kommer byter vi med 

en annan fotoklubbskväll).

10/10   Klubbtävling digitalt, tema: Skor. Porträttfotografering av klubbens medlemmar till vår hemsida, där vi 

presenterar oss själva och kommer att ha ett eget bildgalleri som man själv lägger upp bilder i. 24/10   Klubbtävling 

påsikt svart/vit, fritt tema. Denna kväll ska vi fortsätta med porträttfotograferingen om vi inte har hunnit med alla. 

Inlämning av 2 Bilder till den 7 Nov.

7/11    Klubbtävling påsikt färg, tema: Stamställe – ett ställe som någon eller några kontinuerligt återkommer till. Claes 

visar bilder från Lofoten. Redovisning av 2 Bilder.

21/11   Klubbtävling digitalt, fritt tema. Fotograf Dick Lindström berättar om digital bildbehandling. Inlämning av 2 

Bilder till den 5 Dec.

5/12    Klubbtävling påsikt svart/vit, tema: Stolar. Histogramlära – vad vet vi om vårt histogram i kameran? Steen vet 

lite mer och kommer att lära oss mer om detta ämne denna kväll. Redovisning av 2 Bilder.

19/12   Julavslutning med tävlingen ”Årets sämsta bild”. Klubbkampen  mot Ystads Fotoklubb fortsätter, vi väntar in 

inbjudan från Ystad, om de nu hinner med då de ska hålla i Skånefoto.

Tomas och Yvonne jobbar på att ordna en fotoutflykt till oss och återkommer med detta.

Du fotoklubbsmedlem som vet att du kan göra något för klubben, varför inte ta en klubbkväll och lär oss andra något 

nytt eller visa bilder från en resa, det går bra att ha bilder från en enkel promenad på stan också. Någon som har varit 

på någon fotoutflykt, visa vad du har. Kontakta Krister om du har något.


