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Dagen för vårutfärden närmar sig. Lördag  27.5. åker vi till 
Jussarö. Samåkning från Järnvägsstation kl 9.40 till Baggö 
hamn.  Båten startar från Baggö kl 10.30.  Båtresan t/r kostar 
20 €  och betalas på platsen. På Jussarö har vi 4 timmar på oss 
att bekanta oss med ön och hitta lämpliga fotomotiv. Om vi 
önskar stanna längre än så kan det ev. ordnas. Meddela 
önskemål.  Laxsoppa med plättar och kaffe kan köpas på 
platsen för 17€.   
Anmälning till klubbens e-postadress senast mån 22.5. 
Meddela om ni önskar  laxsoppa. Familjemedlemmar är 
välkomna med.  Om det ser ut att bli ruskigt väder med  
blåst och ihållande regn inhiberas resan, vilket i så fall 
meddelas per e-post dagen före.  
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast 
Vandringen till Västerby Storträsk 3.5. gynnades av soligt och varmt väder och 
lockade många medlemmar.  Fågelaktiviteten var inte så stor, men träsket och 
skogen bjöd på lämpliga fotomotiv. Ja, och korven den tog slut.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Under måndagsträffen 15.5. gick vi igenom, diskuterade och kommenterade  
bildskörden.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Klubblokalen och utrustningen där är till för medlemmarna. Utnyttja 
möjligheten till studiofotografering och bildmontering! 
 

Sommaruppgiften för klubbmedlemmarna är i år att ta bilder på 

temat "H 2 O"  (enligt Wikipedia den kemiska formeln för vatten, is eller 
ånga).  
Av bilderna sammanställs en utställning i galleri Fokus i Karis i 
september. Varje medlem kan lämna in 3 pappersbilder i formatet 20x30 
cm (A 4). Sista inlämningsdag lör 28.8. antingen till klubblokalen eller till 
Fotofabriken. Bildinramning och -montering på talko i klubblokalen. 
Utställningen hängs mån 4.9. och tas ner lör 30.9. Allmänheten röstar 
fram bästa bilden. Samma utställning visas också i Ekenäs.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finlandssvenska fotoklubbarnas tävling "Natur" och "Mitt Finland" är 
aktuell.  Närmare information  och bilduppladdning på  adress: 
www.fototavling.fi.  Klubben betalar deltagaravgifterna. 
Resultaten kungörs under fotofestivalen i Korsholm 30.9. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Håll utkik efter information om Hangö fotofestrival som går av stapeln 
lördag  2.9.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Med det här cirkuläret kommer ett inbetalningskvitto till dem, som enligt  
vår bokföring inte betalt medlemsavgiften.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
En grundkurs i fotografering för barn och unga ordnas på hösten. 
Närmare info senare. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följ med klubben på Facebook  och på hemsidan ! 
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