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Så är det dags för lite information om närmast förestående träffar
1/ Påminnelse om årets sista fototräff, onsdag 4 december, kl. 19.00.
Redovisning av KM etapp 2 (kollektion) och därmed slutresultatet av KM 2013.
”En bra bild av en bra fotograf”. Vad är det som gör att vissa bilder håller så länge i våra
medvetanden? Ladda ner och tag med någon extrabra bild som du känner lite extra för. Så
analyserar vi och diskuterar vad det är som gör den så extra bra - kanske en klassiker av
någon ”stor” mästare eller av en amatör som du tycker har skapat något alldeles, alldeles extra
bra.
Fikabilden av typ ”Uppdragsfotografering”. Mottot skall ju vara ”Snö/Is”.
2/ Folkare-Kalendern 2014.
Denna vår dokumentära fotoalmanacka är färdig och klar för försäljning. Vi uppmanar nu till
största möjliga engagemang att sälja, sälja, sälja - många eller få, allt räknas som en bra insats
och efter egen förmåga. Du som har nyckel kan själv hämta önskat antal kalendrar i klubblokalen. Kom ihåg att notera ditt uttag på den förteckning som ligger ihop med kalendrarna i
en kartong. Har du inte nyckel är det ju också ett bra tillfälle på onsdag 4/12 när vi har
fototräff. Passar inte detta kan du kontakta Roland Söderström, tfn 12665. Priset är 50 kr/st.
3/ Färgbildsalongen Dalarna 2014.
Som bilaga finner du inbjudan till denna tävling som ju är vårt eget arrangemang och som
riktar sig till medlemmar i Dalarna fotoklubbar, bildgrupper och dylika verksamheter. Sista
inlämningsdatum är 31 januari 2014.
4/ Klubbcupen, mellan Enköpings FK, Sala FK och vi själva, Folkare FK.
Sala har nu meddelat oss att redovisning blir onsdagen den 11 december kl. 19.00 på Tärna
Folkhögskola, matsalen, Kumla Kyrkby, 73393 Sala. Beläget ca 1 mil söder om Sala mot
Enköping. Man vill ha besked nästa vecka hur många som kommer så meddela Jan
Johansson, tfn 12429 om du åker med.
5/ Gävle Fotoklubb 70-årsjubilerar
och inbjuder Folkare Fotoklubb till sin Vernissage för klubbens 70-årsjubileums-utställning,
lördagen 7 december på Galleri Rosa Huset, Nygatan 37 i Gävle. Invigning kl. 13.00, öppet
kl. 12.00 – 18.00. Deras inbjudan finns även på vår hemsida.
Hälsningar,
FOLKARE FOTOKLUBB
Roland Söderström

Bilaga: Färgbildsalongen Dalarna 2014, inbjudan.

