Program för hösten 2017
16/8 Klubbtävling: påsikt s/v tema-fritt
Genomgång av närkampen som arrangeras ihop med Ystads fotoklubb och Sjöbo
Fotoklubb.
Vi kommer också att göra en genomgång av minimaran som vi kommer att ha i klubben
den 30/8
30/8 Klubbtävling: Påsikt färg tema-glas. Denna kväll kör vi "Vänd upp" också och då ska
vi ha två bilder med oss på samma tema som vi pratar om och efter vänd upp väljer man
den bild som man vill deltaga med i klubbtävlingen
13/9 Karin Seastone Stern från New York berättar och visar bilder från Harlem där hon
bor.
Vi testar vår nya projektor med att medlemmar har bilder med sig som vi diskuterar om
och ger konstruktiv kritik till.
27/9 Klubbtävling: Digital bild färg tema-minimalism. Ta också med bilder som ni
funderar på att vilja tävla med i RIFO 2018, så pratar vi och diskuterar om dem (ta med
bilder till alla möten, vi vill ju prestera bra nästa år också.
11/10 Denna kväll ägnar vi åt att ta fram bilder till deltagande i RSF Klubbtävling 2017. Ta
med en till två digitala bilder som vi ska välja ut 10 bilder som ska deltaga.
Alla bilder måste vara färdiga i rätt storlek och rätt märkta, då de måste skickas nästa dag
för att komma in i tid till tävlingen. Läs mejlet som har skickats ut angående detta med alla
tävlingsregler.
25/10 Klubbkampen: Ystads Fotoklubb kommer på besök för att möta oss i vår
traditionella fototävling.
Roy Andersen kommer och berättar om och visar sina insektsbilder från Amazonas. Klicka
här för att titta in på hans hemsida
Genomgång av nästa klubbtävlingstema den 8 Nov. "Aptitretande matbild"
8/11 Klubbtävling: påsikt s/v tema-aptitretande matbild. Vi kommer också att titta på
RIFO bedömningar denna kväll.
22/11Klubbtävling: digital bild tema-fritt. Det blir en kväll i det kinesiska tecknet, då Kai
kommer att visa oss bilder från Kina. Genomgång av nästa klubbtävlingstema "s/v med en
gnutta färg"
6/12 Klubbtävling: påsikt s/v tema- s/v med en gnutta färg. Denna kväll kör vi "Vänd upp"
också och då ska vi ha två bilder med oss på samma tema som vi pratar om och efter vänd
upp väljer man den bild som man vill deltaga med i klubbtävlingen.
20/12 Julavslutning. Det blir trevlig samvaro på klubblokalen med mat och dryck och vi
kommer att avverka vår svåraste tävling att vinna "Årets sämsta bild"

