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Inför sommaren har fotoklubben en slutspurt med tre 

programpunkter:   

OBS! Måndag  16.5. kl 18.30 har vi ett extra bildföredrag .  

Då kommer fotografen Niclas Warius och visar foton och berättar om sitt 

fotograferande.   NW examinerades som fotograf från Aalto universitet 2003. 

Utöver sitt konstnärskap arbetar han med att fotografera interiörer, antikt och 

design för olika tidskrifter och andra publikationer. Han har en passion för 

gamla hus och kulturarv. Gå in på adressen www.niclaswarius.com och bekanta 

er med hans verksamhet. Det blir en fin programkväll som det lönar sig att 

pricka för i kalendern.  

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

Måndagen därpå dvs den 23.5. 18.30 har vi grillkväll  vid Ekåsen -

stranden. Klubben bjuder på kolen och korven. Sallad, dricka och ev andra 

tillbehör tar var och en med själv.    

Glöm inte sommarutfärden till Russarö lör 11.6. Start från Ekenäs 

järnvägsstation med egna bilar kl 16. Båten avgår från Östra hamnen i Hangö 
17.00 och är tillbaka i Hangö  20.30.  Priset är 35€ i vilket ingår guidning. Att 
besöka fyren kostar 8€.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sedan senast : mån 18.4 ordnades fotovandring på Ekåsenområdet . Efter 
vandringen kommer vi tillbaka till klubblokalen och tittade på ett urval av bilderna 
över en kopp kaffe/te med bulle.  

Majmånads möte ons. 4.5. kl 18.30  handlade om fotouppgiften nu under våren: 
att ta en bild tre dagar i rad.  Genomgång av resultaten visade på stor variation i  
bildmotiv.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sommaruppgiften för klubbmedlemmarna är i år lite rolig och 
kanske lite knepig: Att ta bilder på temat "Nere till vänster ".  

Av bilderna sammanställs en utställning i bibliotekets aula i september.  
Varje medlem kan lämna in 3 pappersbilder i formatet 20x30 cm. Sista 
inlämningsdag lör 27.8. antingen till klubblokalen eller till Fotofabriken.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Kom också ihåg den årliga fototävlingen mellan finlandssvenska 
fotoklubbar: I år avgörs tävlingen i Jakobstad den 8 oktober. De två 
teman/klasserna detta år är: 1. Natur och 2. Stad.  Varje deltagare kan delta 
med 3 bilder per klass. I naturklassen är endast rimliga, sedvanliga justeringar 
tillåtna. I tema Stad är obegränsad efterbehandling tillåten. Bilderna lämnas in 
digitalt som jpg –filer. Filnamnets format ska vara Bildnamn-förnamn-
efternamn-fotoklubb.jpg. Bildens långsida mellan 2000 och 6000 pixlar. Bilderna 
bör vara tagna mellan 1.8.2015 och 15.8.2016. Skicka bilderna inom augusti 
månad till klubbens e-postadress. Deltagaravgiften 10E/person betalar klubben.  

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

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.  

 
 

 
 
Följ med verksamheten också på hemsidan och klubbens facebook-sidor! 
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