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17/8 Klubbtävling påsikt sv/v. Tema: Fritt.

31/8 Klubbtävling digital bild i färg. Tema: Fältskjutning; vi ger oss ut i Simrishamn och   
            fotograferar.
            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. OBS bilden ska vara i jpg format.
           Genomgång av nästa tema "Blommor"

6/9      Sjöbo Fotoklubb bjuder in till visning av bilder den 6 September. Det kommer att vara 
           fotografen Ingmar Skogar som visar bilder från regnskogen. 
           Senast den 30 Augusti måste vi veta hur många som kommer.
           Kolla hans hemsida http://www.skogar.se/OM_MIG.html

14/9    Klubbtävling påsikt färg. Tema: Blommor. ”Vänd upp!”
           I "vänd upp" ska man ha med två bilder på samma tema som är till klubbtävlingen. Därefter
           får man slumpmässigt två bilder att bedöma och tycka till om. 
           Detta för att vi ska träna på att bedöma bilder och förmedla vad vi tycker om en bild. 
           När detta är gjort kommer det fina att man kan välja den bild man har fått bäst omdöme om
           på vänd upp till klubbtävlingen.
           Genomgång av nästa tema "Litet format kvadratisk bild 4x4"

28/9 Klubbtävling påsikt sv/v. Tema: Litet format; kvadratisk bild 4x4 cm. Ska vara utskrivit på 
            ett A4 papper.

Titta på RIFO-bilder.
            Genomgång av nästa tema "Kollektion"

12/10 Klubbtävling påsikt sv/v eller färg. Tema: Kollektion 3-5 bilder. Vi övar inför RIFO.
            Genomgång av nästa tema "En byggnad"

26/10 Klubbtävling påsikt sv/v. Tema: En byggnad.
            Genomgång av nästa tema "En bild med rörelsekänsla.

9/11 Klubbtävling påsikt färg. Tema: En bild med rörelsekänsla.
            Genomgång av nästa tema "Minimalistiskt"

23/11 Klubbtävling påsikt sv/v. Tema: Minimalistiskt. ”Vänd upp!”
            I "vänd upp" ska man ha med två bilder på samma tema som är till klubbtävlingen. Därefter
            får man slumpmässigt två bilder att bedöma och tycka till om. 
            Detta för att vi ska träna på att bedöma bilder och förmedla vad vi tycker om en bild. 
            När detta är gjort kommer det fina att man kan välja den bild man har fått bäst omdöme om
            på vänd.upp till klubbtävling.

7/12 Julavslutning. Den firar vi med mat och dryck på klubblokalen. Vi kommer också att ha vår 
            traditionella tävling "Sämsta bild" som kräver det mesta av fotografen, inte lätt att vinna.
            Bilden måste vara misslyckad i det ögonblick man har tagit bilden. Den får alltså inte vara
            bearbetad på något sätt.



Övrigt
Vi kommer också att besöka Ystads Fotoklubb under hösten för vår klubbkamp. Mer information 
kommer om detta.
Programpunkter som önskats men ännu ej skrivits in i schemat: Komposition, Bildvisning-Roy 
Andersen, Bildvisning-Hanna Gunnarsson bilder från Bangladesh, RAW-konvertering 
(Moderskeppet).


