
Ekenäs fotoklubb r.f. 

Cirkulär 5 – 16 
www.ekenasfotoklubb.org,  ekenasfotoklubb@gmail.com 

www.facebook.com/EkenäsFotoklubbsFacebook-sida 

www.facebook.com/ekenasfotoklubb/ 

 
Kom och fotovandra  mån 18.4. Vi promenerar,fotograferar och 

diskuterar.  Ta med kamera eller mobiltelefon som man kan fota med.  Alla 
är välkomna , även icke medlemmar.  
Vi startar kl 18.00 vid fotoklubbens klubblokal i byggnad H på Ekåsen-
området.  H-byggnaden är lite nedanom huvudbyggnaden och på dess 
vänster sida.  Efter vandringen kommer vi tillbaka till klubblokalen och 
tittar på ett urval av bilderna över en kopp kaffe/te med bulle. Pris  för 
vandring och kaffe för icke medlemmar 5€.  Vid regn program inomhus. 
Välkommen! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Majmånads möte ons. 4.5. kl 18.30  handlar om den givna    
fotouppgiften nu under våren : att ta en bild tre dagar i rad.  
Motivet är  valfritt. Bilderna bör vara tagna tre efterföljande 
dagar, inga andra begränsningar Genomgång av resultat i  
klubblokalen. Välkommen! 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sedan senast Tema för april månads möte 6.4. var bildbeskärning. Många 
ställde upp på beskärningsuppgiften. Den väckte intresse och diskussionen 
var livlig 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.  
---- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naturfotofestival i Pargas lör. 16.4. Föreningen Foto Apertura r.f.  bjuder 
alla foto- och naturintresserade till en dag full av intressanta bildvisningar. 
Bland föreläsarna finns bl.a. Mats Andersson, som nyligen vunnit Nordic 
Nature Photo Contest 2016.  Fotografen Andy Horner kommer och 
berättar om Galápagos – evolutionens vagga. Utöver 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€  
 Mera info på hemsidan www.apertura.fi.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Följ med klubben på hemsidan och på Facebook-sidorna ! 
Varje medlem kan lägga upp ett eget bildgalleri på hemsidan. Romi 
Rancken (romi.rancken@gmail.com) ger användarnamn och lösenord.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De som inte betalat sin medlemsavgift får ett inbetalningskvitto med 
detta cirkulär.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  

 
 
Styrelsen                             
Peter Sjöstrand, ordf., tel. 040-5423154, peter.sjostrand@surfnet.fi 
Mikael Bäckman, viceordf, mikael.baeckman@gmail.com  
Viveka Rabehl, sekr. tel 040-7015994, vivve63@gmail.com 
Ulla Johnsson 
Patrick Bagge 
Rauno Oksman 
Hans-Erik Nyman, kassör             
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