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 Fototräffar, kl. 19.00 i klubblokalen (om-21
inte annat anges
nedan), Telegatan 19, Avesta,
 4 september, torsdag.
•

•
•

Medlemsbilder. Vi vill att du tar med dig och visar bilder från ditt vår- och
sommarfotograferande och som du kan tänka dig att förmedla till oss andra. Alla
visningsformer är välkomna; digitalt (USB-minne) eller pappersbilder. Vi hoppas även få
se bilder från de som deltog i fotoutflykten till Norns Bruk och Motorhistoriska Dagen i
Hedemora. Bildtemat var ju bestämt till ”Historiskt”.
Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Motto denna gång är ”Par”. 1 bild/person.
Teknisk kvart på temat rawformat; fotografering och konvertering.

 21 september, söndag. Samling vid klubblokalen kl. 10.00
Workshop, fotografering utomhusporträtt, ”on location”. Kenneth Friberg håller i denna
aktivitet. Det blir ett liknande upplägg som vid den workshop i ateljéfoto vi hade hos Kenneth
i Möklinta, d.v.s. med någon modell som ”pengamässigt” bör ersättas av deltagarna. Anmäl
ditt deltagande senast 17 september till Roland Söderström. Plats/platser för fotoaktiviteten
ännu inte bestämt. Kom gärna med förslag.

 2 oktober, torsdag.
•
•
•
•

Studiofoto i den förhoppningsvis färdiga ateljén i klubblokalen.
Inlämning av bilder till KM, etapp 2.
Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Motto meddelas i påminnelsemejl till träffen 4
september.
Ingen speciell teknisk kvart, ingår i studiofotograferingen.

 6 november, torsdag.
• Bror Johansson och Janne Johansson har rest till Island och fick säkert med sig hem ett
•
•

digert och intressant bildmaterial som dom visar oss en del av.
Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Motto meddelas i påminnelsemejl till träffen 2
oktober .
Teknisk kvart på temat bildrestaurering.

 4 december, torsdag.
•
•

•

Redovisning av KM etapp 2 och därmed slutresultatet i årets KM.
Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Temat meddelas i påminnelsemejl till fototräffen 6
november .
Teknisk kvart, fortsättning på temat rawformat.

 Övrig information:
 Tävlingar, bildinlämning!
•
•
•

KM etapp 2: Senast vid fototräffen 2 oktober.
Klubbcupen: Senast 15 oktober.
Komplett information om tävlingar och utställningar finner ni i bilagan till denna Inform.

 Fikabilden.
•

Syftet med den nuvarande formen av ”Fikabilden” är att gestalta ett visst bestämt motto
som meddelas ca en månad före den fototräff där visning skall ske. Avsikten är att
fotograferingen skall göras lite mer av ”uppdragskaraktär” under tiden mellan
meddelandet av mottot och fram till själva fototräffen. Det skall alltså vara nytagna bilder
och inte hämtade från arkivet.

 Photoshop – kniviga frågor - hur gör man.
•

Kenneth Friberg är beredd att instruera och ge support om du har något specifikt
bildproblem. För att kunna förbereda sig något vill han att du meddelar frågan i förväg till
honom för att sedan redovisa resultatet exempelvis vid en fototräff. Kenneths E-postadress
är fotofriberg@uggelbo.com.

 Klubblokalen är under återstoden av 2014 upptagen av Myntklubben från kl. 18.30
under följande torsdagskvällar: 28/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12..

 Medlemsavgiften för år 2014, oförändrad - igen.
150 kronor för vuxna, 50 kronor för ungdom under 18 år och för familjemedlem. Klubbens
plusgiro-nr. är 28 07 22 - 0. Kom ihåg att skriva in namn och adress på inbetalningskortet!

 Klubbens adresser:
-

Post och klubblokal: Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA
Plusgironr. : 28 07 22 – 0.
E-post: info@folkarefotoklubb.se.
Webbadress: www.folkarefotoklubb.se

 Folkare Fotoklubb är medlem i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges
Fotoklubbar). Deras hemsida är www.rsf-fotoklubbar.org. Ta gärna en titt där.
Välkomna till trevliga fotoupplevelser hos

FOLKARE FOTOKLUBB
För styrelsen
Roland Söderström
Bilaga: Information om fototävlingar

