
Program hösten 2014

Vi träffas alltid ojämna veckor på onsdagar kl.19.00 på studiefrämjandets lokaler vid Biltorget i Simrishamn.

13/8 Klubbtävling: Påsikt färg – tema: Vanlig. ”Vänd upp”, dvs ta med två bilder.

27/8 Klubbtävling: Digitalt färg – tema: Gamla stan. Vi tar med kameran och tar bilder i gamla stan. Bilden 
du väljer att tävla med ska vara helt oredigerad.

10/9 Klubbtävling: Påsikt svart/vit – tema: Ovanlig. Denna gång träffas vi hemma hos Peter och tittar på 
bilder från Hong Kong på en stor bildskärm.

24/9 Klubbtävling: Digitalt. Alla redigerar samma bild som vi får via mail. Genomgång inför kollektion.

8/10 Klubbtävling: Påsikt svart/vit – tema: Arbetsplats. Vi får besök av Brutus Östling som berättar om 
fototips och visar bilder.

22/10 Klubbtävling:  Påsikt färg – kollektion. Du visar en kollektion med tre bilder.

OBS 23/10 kl.19.00 (Torsdag) åker vi till Ystad Fotoklubb för vår traditionella 
klubbkamp.

De har bjudit in Patrik Falk som jobbar som bildlärare på media linjen i Ystad, men även som filmare och 
författare kommer att visa ett bildspel från sin bok och då även vara jury i vår klubbkamp.

Vi samlas vid klubblokalen och kör kl.18.15 till Ystad

OBS från och med den 5/11 kommer vi att byta lokal. Ny lokal är på museet med 
ingång via museets butiksdörr mot Storgatan.

Kom i tid före kl.19.00 då dörren kommer att låsas kl 19.00. Ett eventuellt insläpp till kommer dock att ske 
ca 19.10 för eftersläntare.

5/11 Klubbtävling: Digitalt färg – tema: Nattbild utan blixt. Peter Jönsson från Helsingborgs Fotoklubb 
kommer till oss och visar bilder från sin senaste Afrika resa.

19/11 Klubbtävling: Påsikt svart/vit – fritt tema. ”Vänd upp”, dvs ta med två bilder.

Tomas kommer även att visa bilder från en liten semestertripp från Wien.

3/12 Avslutning. Den är tidigarelagd för att så många som möjligt ska kunna vara med. Efter de senaste 
årens trevliga avslutningar på klubblokalen fortsätter vi med samma koncept i år också. Vi kommer att äta 
smörgåstårta med dryck därtill och ”Årets sämsta bild” kommer att utses. Alltså den svåraste tävlingen att 
vinna. Claes kommer också att visa bilder från sin husbilsresa från Tyskland och Frankrike

17/12 Klubbtävling: Påsikt färg- tema: Monokrom bild i rödton.

 


