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16 Januari.  Klubbtävling påsikt färg, tema ”stolar”
                   Vi kommer att titta på bilder från Bukowskis och diskutera om
                   dessa bilder, är de bra, är de värda sitt pris osv.

30 Januari. Denna kväll kommer Arne Hansson från Ystads Fotoklubb och 
                   besöker oss och visar ett bildspel och även enstaka bilder.
                   Klubbtävling påsikt svart/vit fritt tema.

13 februari. Klubbtävling digitala bilder tema ”Bord”
                    Vi kommer att fotografera små-prylar i klubblokalen.
                    Per K. tar med sig ett ljustält och jag och kanske någon till tar
                    med belysning. Alla som kommer tar med sig en liten sak att
                    fota. Glöm inte kamera och stativ.

27 Februari. Årsmöte.
                    Klubbtävling påsikt färg fritt tema.

13 Mars.      Klubbtävling påsikt svart/vit tema självporträtt.
                    Vi vill inte ha några ”passfoto” men ansiktet ska var med.
                    ” Min favorit fotograf ”. Ikväll kommer en medlem att visa
                    10-20 bilder av sin favoritfotograf och berätta lite om    
                     bilderna. 

27 Mars.       Vi går ut och fotograferar i en timme. Från torget och ned till
                      Bornholmskajen. Bilderna kommer att användas till kvällens
                      klubbtävling. Ta så många bilder ni vill men,bara en till
                      tävlingen lämnas in. Behandling får ske i kameran, men inte i
                      någon dator.

10 April.        Klubbtävling påsikt färg tema ”musikinstrument”.
                      Peter går igenom vad som krävs när en bild ska skrivas ut i
                      lite större format. Upplösning, färgrymd, dynamiskt
                      omfång mm.
                    
                    



24 April. Klubbtävling påsikt svart/vit fritt tema.
               ”Min favorit fotograf”. Ikväll kommer en medlem att visa
                10-20 bilder av sin favoritfotograf och berätta lite om    
                 bilderna. 

8 Maj.     Klubbtävling digitala bilder tema ”kamerainställningen är
                bestämd av oss” 
                Slutartid 15/s, lägsta bländartal 4, brännvid 40 mm och uppåt.
                Bilderna ska tas på frihand, den egna kroppen är ända tillåtna
                hjälpmedlet.

22 Maj.    Klubbtävling påsikt fritt tema.

5 Juni.      Avslutning med grillning hemma hos Peter. Ta gärna med
                kameran och knäpp några bilder.

Medlemmar som har bilder att visa och berätta om, vill vi gärna ha de 
kvällar som vi bara har klubbtävlingen.
Eller någon som kan aktivera oss på något sätt.
                 


