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April månads möte ordnas ons 6.4. kl 18.30 i H-byggnaden. 
Tema är bildbeskärning.  Bifogat detta cirkulär är två bilder. 
Beskär dem enligt eget tycke och ta med dem eller skicka dem 
per e-post till Peter S.   Mötet inleds med en kort introduktion 
av Peter varefter vi går igenom och diskuterar de olika 
förslagen.   
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast:  Inför en riklig åhörarskara presenterade 14.3. Oscar Keserci 
från Kyrkslätt landskaps- och naturbilder och berättade om sitt 
fotograferande.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mån. 18.4. blir det vandring i naturen med kameran. Närmare uppgifter 
senare.  
Glöm inte  fotouppgiften nu under våren : ta en bild tre dagar i rad.  
Motivet är  valfritt. Bilderna bör vara tagna tre efterföljande dagar. 
Genomgång av resultat 4.5.  
Sommarutfärden till Russarö blir lör 11.6.Start från Hangö 17.00 och 
tillbaka i Hangö är vi 20.30.  Priset är 35€ i vilket ingår guidning.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hangö sommaruni kurs i studiofotografering Pris 175€. Anmälan senast 
13.4.Tidpunkt: 23-24/4 2016, kl 10-17, 9-16,  10-11/9 2016, kl 10-17, 9-16 
28-29/1 2017, kl 10-17, 9-16.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naturfotofestival i Pargas lör. 16.4. Föreningen Foto Apertura r.f. vill bjuda 
alla foto- och naturintresserade till en hel dag full av intressanta 
bildvisningar. Bland föreläsarna finnsi bl.a. Mats Andersson, som nyligen 

vunnit Nordic Nature Photo Contest 2016 kommer att presentera nytt 
material. Fotografen Andy Horner kommer och berättar om Galápagos – 
evolutionens vagga. Ut över dessa två kommer man att få höra om en resa 
till Island, foto med multikopter, nattfotografi, camera obscura och en kall 
historia. 
Biljettpriserna till festivalen: Normal 30€ | Stud./Pensionär 24€  
Biljettpriserna till festivalen + middag: Normal 60€ | Stud./Pensionär 54€  
Programmet börjar klockan 10:00, men det är fritt fram att dyka upp under 
dagens lopp.I biljettpriset ingår lunch Biljetter finns att köpa från: 
NetTicket.fi | Kelovee, Stadshuset i Pargas I  Nagu Ombudspost | Luckan i 
Åbo |  Luckan i Kimito. Mera info på hemsidan www.apertura.fi.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fotoklubben Obscura på Åland fyller 40 år 23.4. och firar med  
fint program med inbjudna föreläsare: Timo Hissa,  Simon Cederquist och 
Nayab Ikram . Närmare på adressen www. obscurafoto.org.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
För den som vill jobba med paspisskärning, eller något annat, eller bara 
sticka sig in till klubbutrymmena finns på väggen vid ytterdörren en grå 
metallbox. I den finns nyckeln. Boxen har ett kombinationslås. 
Kombinationen (samma som i Bageriet) fås av styrelsemedlemmarna.  
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