Höstens program för 2015
12/8 Klubbtävling: Påsikt färg fritt tema
Krister kommer under kvällen att visa hur han jobbar med texturfilter på sina bilder.
Vill gärna ha en diskussion om varför man använder dessa filter och vad vill man
uppnå med det.
26/8 Denna kväll kommer vi att ge oss ut på en fältskjutning till gamla kyrkogården
vid suckarnas gång.
Tag så många bilder ni vill men bara en av bilderna man har tagit kommer att
användas till kvällens klubbtävling i digital bildklass färg. Bilden får inte bearbetas,
inte ens i kameran.
9/9 Klubbtävling: Påsikt svart/vit tema – ”En penna”, den ska inte avbildas utan vi
vill ha en konstnärlig tolkning.
Efter detta kommer vi att jobba med en gruppbedömning av bilder. 3-4 grupper med
4-5 personer i varje grupp som ska bedöma samma bilder (3 st.). De ska rangordnas
och bedömas med motiveringar.
23/9 Klubbtävling: Påsikt färg eller svart/vit tema – ”Bild med gammal känsla”
Karin kommer också att visa bilder från Grekland som hon kommer att besöka nu i
augusti.
7/10 Klubbtävling: Digital bild färg tema – svart/vit bild med rött inslag, ej tonad
bild.
21/10 OBS denna kväll är vi i museets cafeteria, bakom butiken
Klubbtävling: Påsikt svart/vit fritt tema.
Denna kväll kommer vi också att prova på att arbeta med gruppbedömning av bilder
lika som vi har gjort den 9/9.
4/11 Ystads Fotoklubb kommer och besöker oss för vår traditionella klubbkamp.
Vi kommer att bjuda in en föreläsare som också kommer att agera jury i
klubbkampen. Vi återkommer med mer information om detta.
18/11 Klubbtävling: Påsikt färg tema – blått, som ska vara den dominerande färgen i
bilden, ej tonad.
Då var det tid för ”vänd upp” som vi kommer att ha innan klubbtävlingen. Tag med
två bilder på kvällens tema som vi kan jobba med. Efter detta moment väljer vi ut den
bild man vill ha med på klubbtävlingen.

2/12 Klubbtävling: Digital bild tema – naturligt filter, filtret får inte vara tillagt i
behandlingen av bilden i datorn eller kameran.
16/12 Julavslutning på klubblokalen med vår svåraste tävling att vinna ”Sämsta bild”.

