
Österlens fotoklubb
Program sommaren och hösten 2011

Sillaplanket
• Onsdagen den 27 Juli kl.18.00 vid planket mellan Team Sportia och Österlens 

Museum, montering av bilder i lådorna och planera hängningen av lådorna. De som 
har lådor men inte ska ha bilder med, bör komma till Steen och lämna lådorna, så 
andra kan använda dem.

• Torsdagen den 28 Juli kl. 9.00-18.00
• Fredagen den 29 juli  kl.9.00-18.00
• Lördagen den 30 Juli kl.9.00-16.00

Skånefoto
• Skånefoto arrangeras i år av Fotografiska Föreningen i Malmö.
• Beställning av passepartouter skickas till Krister senast den 20/7. Ange storlek och 

antal. 
• Sista inlämningsdag 22/8.

Höstens klubbmöten.

3/8
• Arbeta med bilder för Skånefoto.

17/8
• Planering för Skånefoto. 
• Ingen klubbtävling.

31/8
• Genomgång av bilder från sommaren till boken.
• Klubbtävling: Påsikt. Färg + s/v. Om vi hinner med. 

14/9
• Besök av Bosse Lasson som kommer att visa bilder och berätta om jobbet med sin bok 

”Ystaprofiler”. Boken går också att köpa för halva priset 200 kr.
• Klubbtävling: Digitalt. Färg + s/v. Tema ”djur” för båda klasserna. Dock ej samma 

bild.

28/9
• Klubbtävling: Påsikt. Fritt tema. Färg + s/v. 
• Bildberättelse Krister.

12/10
• Björn demonstrerar orientaliska textilier och visar bilder från Turkiet.
• Klubbtävling. Fritt tema. Påsikt. Färg och s/v.



26/10
• Klubbtävling: Färg med tema ”sorg”. S/v med tema ”glädje”. Visning beroende på hur 

det blir med TV-inköpet. 
• Bildberättelse (någon).

9/11
• Klubbkamp mot Ystads fotoklubb. Färg + s/v med fritt tema. Bildbedömning av 

Tuula Sjöholm från Södra Björstorp, som är särskilt inbjuden för detta.
• Bildberättelse från Hong Kong och Filippinerna. Krister.

23/11
• Fältskjutning: Mörkerfotografering på stationsområdet med eller utan blixt. Ingår ej i 

klubbtävling utan  bilderna blir föremål för allmän diskussion.
• Klubbtävling: Kollektion i färg med tema ”mat”. 3 bilder. Påsikt. 

7/12
• Årets sämsta bild.
• Avslutning med julbord.


