
 

 
 

 Fototräffar, kl. 19.00 i klubblokalen (om inte annat anges 

nedan), Telegatan 19, Avesta,  
 

 7 september, onsdag. Medlemsbilder. 
• Vi vill att du tar med dig och visar bilder från ditt vår- och sommarfotograferande som 

du kan tänka dig att förmedla till oss andra. Alla visningsformer är välkomna; digitalt 

(på CD eller USB-minne), pappersbilder eller dia.  

• Fikabild. Tag med 1 digitalbild för visning och bilddiskussion.   

• ”Tekniska kvarten”.   
 

     26 september, måndag. Redovisning av KM etapp 1. 
• Fikabild och ”Tekniska Kvarten”. 

 

 18 oktober, tisdag. Workshop  ”Att skapa bildspel”. 
• Bildspelstekniken, i dess rätta betydelse, innebär ju att man sätter samman ett antal 

bilder till en större helhet och berättelse än vad de individuella bilderna enskilt skulle 

förmå att kommunicera om. Oftast ingår även musik vilket ytterligare förstärker 

upplevelsen. Vi går igenom vad som finns i form av olika programvaror men framför 

allt hur man sätter ihop ett bildspel. Har du en bärbar dator med något installerat 

program i så tag gärna med den plus lite bilder som kan vara lämpliga att jobba med. 

• Fikabild och ”Tekniska Kvarten”. 
 

 23 oktober, söndag. Porträttfotografering  -  workshop. 
• Kl. 10.00 i klubblokalen. Sven-Erik Johansson, Enskede Fotoklubb och nära bekant 

med vår ordförande har lovat ställa upp och ge oss insikter och praktik i porträtt-

fotografering. Det lär givetvis bli en heldagsaktivitet. Vi begränsar deltagarantalet till 

10 st., anmälan till Roland Söderström, först till kvarn o.s.v. För att täcka en del av 

kostnaderna för kursledaren är det väl själigt att ta ut en avgift, preliminärt har vi tänkt 

oss 100 kr per deltagare.  
 

 10 november, torsdag. Kenneth Friberg, bildvisning. 
• Kenneth Friberg, tidigare bosatt i Stockholm och medlem i Enskede Fotoklubb, har 

flyttat ut till landsorten (Möklinta) och har tänkt sig att bli medlem i Folkare FK. 

Kenneth är en mycket framstående fotograf och har skördat stora framgångar i olika 

tävlingar och utställningar. Det lär bli spännande att se hans bilder. 

• Fikabild och ”Tekniska kvarten”.   
 

 7 december, onsdag. Vad är en bra bild? 
• Vi tittar på bilder och granskar vad som är bra eller mindre bra och kanske kan göras 

bättre. Tag med några bilder för ”hård” och förhoppningsvis konstruktiv bedömning 

och diskussion. Du kanske har bilder som du själv tycker är jättebra men som andra 

inte instämmer i eller kan det ju givetvis vara tvärtom. Så tag med bilder av båda 

kategorierna så hoppas vid det blir mycket diskussion och tyckande. Allt i syfte att 

förbättra vårt bildseende. 

• Fikabild och ”Tekniska kvarten”. 
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 Information om tävlingar och utflykter. 
• Fototävlingar och fotoutflykten till Strömsbergs bruk. Den information som 

skickades ut 4 juli, Inform nr 4, 2011 ”Tävlingar, fotoutflykt m.m.” är fortfarande 

gällande. Den finns även på vår hemsida för nedladdning.  

• Fotoutflykten 4/9 till Strömsbergs bruk. OBS! Kom ihåg anmälan senast 26/9 till 

Roland Söderström. Den arrangeras av fotoklubbarna i Gävle och Söderfors. 

• Utflykt till Stockholm, ”Fotografiska” m.m. Vi diskuterar detta vid fototräffen 7 

september. 

 

 Övrig information: 
 

 Medlemsavgiften för år 2011. 
150 kronor för vuxna, 50 kronor för ungdom under 18 år och för familjemedlem. Klubbens 

plusgiro-nr. är 28 07 22 - 0.  

 

 Kommande fototräffar  -  idéer och önskemål.  
För kommande fototräffar och aktiviteter vill vi gärna att ni kommer med förslag, idéer och 

önskemål om programpunkter. Som sagt, hör gärna av er till någon i styrelsen. 

 

 Folkare Fotoklubbs styrelse och övriga funktionärer för 2011,  
valda vid årsmötet 9 februari 2011. 
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 Folkare-Kalendern 2011 
Har du inte redovisat så gör det snarast möjligt till kassören, numera Johan Carlsson 
  

 Klubblokalen är under 2011 upptagen av Myntklubben från kl. 18.30 under följande 

torsdagskvällar: 15/9, 20/10, 17/11 och 15/12. 
  

 Klubbens post-, klubblokal-, e-mail- och webbadresser är: 
Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA.  Postgironr. : 28 07 22 – 0. 

E-mail: info@folkarefotoklubb.se.  Webbadress: www.folkarefotoklubb.se 
 

 

Välkomna till våra fototräffar och andra aktiviteter,  

 

FOLKARE FOTOKLUBB 

Styrelsen  
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