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Sommaren som bjudit på regn och rusk men också på 
sol och värme går mot sitt slut. Hoppas alla kunnat 
njuta och ladda batterierna. Fotoklubben kör i gång 
höstens verksamhet med mångsidigt program, möten, 
föredrag mm. Vi hoppas den nya studio-utrustningen 
som skaffats skall intressera och inspirera. Den finns 
till medlemmarnas förfogande mot en liten bruksavgift.    
------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sommaruppgiften : bilder på temat "Nere till vänster". Inlämning 

senast lör 27.8 antingen till klubblokalen eller till Fotofabriken. Varje 

medlem kan lämna in 3 pappersbilder i format 20x30. Paspisskärning, 
montering av bilder senast lör-sön 3-4.9. på klubblokalen. Hängning av 
utställningsbilder i bibliotekets aula mån 5.9.  från kl 18.00. Utställningen 
är öppen  6.9. - måns 26.9. då den tas ner. Allmänheten röstar fram bästa 
bild.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Höstens första månadsmöte ons 7.9. kl 18.30 på klubblokalen. 

Visning och demonstration av klubbens nya studioutrustning. Visning av 

studiobilder. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Måndagsmöte mån 19.9. kl 18.30 i klubblokalen: Tema 
makrofotografering. Kort inledning med bildvisning. Ta med egna 
kameran.   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Den traditionella Naturbildstävlingen avgörs  5.10. Bildinlämning senast 
1.10. Pappersbilder till Fotofabriken eller klubblokalen och digitala bilder 
till klubbens e-postadress. Domare är Johanna Sandin från Hangö.   
 
Tävlingsregler:  
Man kan delta med färgfoton, svartvita foton eller digitala foton. Bilderna får 
inte vara manipulerade. Varje bild märks (helst) med signatur och ev. 
bildnamn. Max storlek på elektroniska bilder: 5MB. Pappersbilder: 
långsidan högst 45 cm och minst 24 cm.  En ev. passepartout får vara 
högst 10 cm bred. Varje fotograf kan delta med högst 3 bilder. 
Domaren/juryn utser de 3 bästa fotografierna och kan vid behov ge 
hedersomnämnanden.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KURS I STUDIOFOTOGRAFERING 22-23.10.  
Klubben ordnar en veckoslutskurs i studiofotografering med fotograf 
Gunnar Lundqvist från Helsingfors. Programmet består bl.a. av  
genomgång av studiofotograferingens filosofi, teknik och utrustning  
samt praktiska övningar. Liten deltagaravgift. Pricka för datumet. 
Närmare info senare.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KALENDER 2017 
Klubben ger ut en kalender även nästa år. Temat är denna gång 
Raseborg. Tanken är att bilderna skall representera kommunens olika 
delar. Viveka Rabehl drar projektet.  Så skicka in bilder, gärna  från olika 
årstider till Viveka.rabehl@gmail.com senast 25.9.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Glöm inte Hangö Fotofestival som i år arrangeras som en endagsfestival 
lördagen den 3.9 på Hangö stadshus. Ett aktuellt program med 
naturfotografering som tema utlovas, och i år frågas: När blir naturfoto 
konst? Tankar om detta får vi  höra av fotograferna Heikki Willamo, 
Sandra Kantanen, Sanna Kannisto och Christoffer Relander. 
 
Christoffer Relander kommer att gästa EFK under hösten 
Datum meddelas senare.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inlämningen till den årliga fototävlingen mellan finlandssvenska 
fotoklubbar  är på slutrakan. Skicka bilderna till klubbens e-postadress senast 
sön. 28.8. Deltagaravgiften 10E/person betalar klubben. 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. Tävlingen avgörs  i Jakobstad den 
8 oktober 

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

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 klubbens verksamhet också på 

hemsidan och klubbens facebook-sidor! 

 

 

 

 

 

Sedan senast:  

Sommarutfärden gick till till Russarö lör 11.6. Vädret var hyfsat och båtresan 
från Östra hamnen i Hangö gick snabbt. Under den guidade turen fick vi en 
inblick i öns brokiga historia. Russarö fyr som en del gick upp i var dock en 
besvikelse.  
 

 

 

En del av utfärdsgänget ombord på Marine Lines fartyg. 
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