
Program för vårterminen 2017

I stort sett alla möten kommer att inledas med att en person på fem minuter skall berätta om en 
medhavd (egen) bild. 

    18/1           Krister Anderson inleder med ”fem minuter om…”
Vi skall tävla med valfri bild som vi har för avsikt att lämna in till RIFO. Denna 
tävling kommer inte att ingå i vårt klubbmästerskap. Bilden skall vara en påsiktbild, 
färg eller svart/vit.
Vi har inlämning för deltagande i RIFO.
Personer utses att i fortsättning berätta om valfri (egen) bild.

    1/2          Björn Löfgren inleder ”fem minuter om…”
         Klubbtävlingen denna gång är fritt tema och påsikt i färg.

                     Per Kindstedt visar bilder från Rom assisterad av Tomas Svensson som berättar om      
                     Roms historia och delar med sig av sin djupa kunskap i ämnet.

    15/2          Inledning med ”fem minuter om…”
                     Klubbtävlingen har tema ”Brutal beskärning” och skall vara digital i färg eller              
                     svart/vitt.

         Kan nämnas att den brutala beskärningen skall tillföra ”det” till bilden.
                     Vi kommer att få besök av Michael Graff som berättar om ”bildtänk” från hans
                     perspektiv sett.

    1/3 Inledning med ”fem minuter om…”
Vi kör ”Vänd upp” och som vanligt så deltar man med två bilder vars varav en valfri 
går vidare till dagens tävling. Fritt tema och bilderna skall vara svart/vita påsiktsbilder.

    15/3 Inledning med ”fem minuter om…”
Året troligen konstigaste tema: ”En banan i udda miljö”. Påsikt i färg.
Carl-Johan Blomquist visar bilder från Malaysia.

    29/3 Inledning med ”fem minuter om…”
Dagen tävling är digital, fritt tema i svart/vitt eller färg.
Peter Olausson berättar om ”Abstrakta bilder”.

    12/4          Inledning med ”fem minuter om…”
         Dagen tävling har temat ”Kraft” och skall vara svart/vita påsiktbilder.

                     Vi gör en intern utflykt, det vill säga att vi fotograferar inom museets ramar. Observera
                    att vi inte får använda blixt varför högt ISO eller stativ rekommenderas. Bilderna skall
                    sedan redovisas den 10/5 alternativt den 24/5 som påsiktsbilder i färg. Observera också 
                    att det krävs två bilder för att delta i denna tävling.

    26/4         ÅRSMÖTE
        Årets bild och klubbmästarna i de olika klasserna offentliggörs.

                    Yvonne Dressler visar bilder från Costa Rica.

    10/5 Observera att dagens program kan komma att byta plats med 24/5 beroende på 
rådande väderlek.
I händelse av tjänligt väder gör vi en ”lokal” fotoutflykt. Hemligt resmål. Medta egen 
fika. Vi kommer att vara tillbaka innan nio, om någon åker buss/tåg.
I händelse av otjänlig väderlek så gäller programmet för den 24/5.



    24/5 Observera att dagens program kan komma att byta plats med 10/5 beroende på 
rådande väderlek den 10/5.
Inledning med ”fem minuter om…”
Tävlingen för dagen är ”Vänd upp” och vi skall denna gång delta med två bilder tagna
på museet (inte nödvändigtvis tagna den 12/4). En av bilderna går vidare till 
klubbtävlingen.
Krister Andersson berättar om och visar hur man använder reflexskärm för att lätta 
upp skuggor i motiven.

     7/6           Traditionsenlig avslutning med korvgrillning hos Peter Olausson.


