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 Fototräffar, kl. 19.00 i klubblokalen (om-21
inte annat anges
nedan), Telegatan 19, Avesta,
 8 januari 2015, torsdag. Fototräff.
•
•
•
•

Kvällens tema: Fotografiskt seende – bildanalys. Medlemmarna i styrelsen tar med sig
några bra och mindre bra/dåliga bilder som vi analyserar vad som är bra eller mindre bra
och vad som eventuellt kan och bör åtgärdas.
Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Motto denna gång är ”Djur i natur”. 1 bild/person.
I stället för omröstning har vi i fortsättningen för avsikt att diskutera fram vilken bild som
är bäst.
Teknisk kvart: Restaurering av bilder.
Inlämning av bilder till utställningsväggen inne i väntsalen på Avesta Krylbo
järnvägsstation. Se vidare information nedan!

 5 februari, torsdag. Årsmöte.
•
•
•
•
•

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse och övriga funktionärer samt
behandling av ev. motioner och bestämning av medlemsavgift för år 2015.
Motioner till årsmötet skall vara postade till klubbens adress senast 22 januari.
Regler för Klubbmästerskapet 2015. Oförändrade eller finns anledning till ändringar?
Kom gärna med förslag till motton för Bästa Folkarebilden 2015.
Fikabild. Motto meddelas början januari.

5 mars, torsdag. Fototräff.
•
•
•
•

Workshop i juryarbete. Hur är det att bedöma, rangordna och i ord eller skrift motivera
sin åsikt. Vi arbetar gruppvis fram en redovisning av någon RSF-tävling där resultatet
finns tillgängligt och jämför sedan vår bedömning med den ”officiella”.
Inlämning till KM, etapp 1.
Fikabild. Motto meddelas början februari.
Teknisk kvart.

 9 april, torsdag. Fototräff.
•

•
•

Workshop på temat Bildbehandling. Vi kommer att till alla medlemmar skicka ut en
obehandlad bild. Tanken är sedan att du skall behandla/manipulera bilden efter eget behag
och omdöme för att sedan redovisa resultatet vid denna fototräff och ta emot övriga
medlemmars åsikter och ovationer eller ……..hmhm.
Fikabild. Motto meddelas början mars.
Teknisk kvart.

 7 juni, söndag. Fotoutflykt.
Vi går ifrån traditionen med utflykt på Nationaldagen och låter den dagen osplittrad ägnas åt
familjelivet. Istället förlägger vi alltså utflykten till dagen efter, söndagen 7 juni. Som
utflyktsmål har vi som förslag ett besök i Uppsala och att ägna oss åt stads-, gatu- och
folkfotografering. Har ni några andra förslag så hör gärna av er.

 Övrig information:
 Tävlingar - utställningar, bildinlämning!
•

•
•
•

Utställningsbilder till Avesta Krylbo järnvägsstation. Vi tycker att det nu är dags att byta
ut de nuvarande collagen av bilder från äldre upplagor av Folkare-Kalendern. Vi vill att
bilderna skall ha en utmanande karaktär, liksom ”sticka ut” och väcka tankar och
undringar. Bilderna, svartvitt eller färg, 2 st./medlem, skall vara monterade och formatet
bör vara ca 30 x 40 cm inkl. ev. passepartout. Inlämning vid träffen 8 januari.
KM etapp 1: Senast vid fototräffen 5 mars.
Klubbcupen: Senast 31 mars.
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.

 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, sekr.
Bilaga: Information om fototävlingar

