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Sommaren som har bjudit på varierande väder 

närmar sig sitt slut. Hoppas alla kunnat njuta och 

ladda batterierna ! Fotoklubben kör igång med 

mångsidigt program, utställning, möten, föredrag 

mm. Välkommen med! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Som tidigare år inleder vi hösten med att ordna en utställning av 
medlemmarnas bilder på sommarens tema, som ju denna gång var H20.  
Varje medlem kan delta med tre bilder. Max storlek på bilderna är A4.    
Lämna in dina utprintade bilder senast 28.8. antingen till Fotofabriken 
eller till klubblokalen.  
Kom med och rama in bilderna onsdag och  torsdag 30.-31.9.  
från kl 18.00 i klubblokalen. Du kan också lämna in dina bidrag då.  
Bilderna ställs ut i Fokus i Karis 4-30.9. Vi hänger upp utställningen 4.9. 
från ca kl 17. Kom med !  Allmänheten röstar sedan fram de bästa 
bilderna.  
Måndag 2.10 plockas bilderna ner och flyttas till biblioteket i Ekenäs där 
de får hänga i aulan månaden ut.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

September månads möte hålls onsdag 6.9. kl 18.30 i 

klubblokalen. Kvällens tema är "Bildpublicering på webben". Roland 
Öster inleder.  
 

Måndagsträffen  ordnas  18.9. kl 18.30.  Vi övar bildkomposition. Ta med 
3-5 obehandlade bilder " direkt från kameran". 
 

Naturbildstävlingen avgörs  4.10. Varje medlem kan delta med 3 bilder. 
Bilderna skickas till klubbens e-postadress, eventuella pappersbilder lämnas 
senast 30.9. antingen till Fotofabriken eller till klubblokalen. Domare är Gustav 
Munsterhjelm. Tävlingsregler på hemsidan. Närmare info senare. 
 

Onsdag 18.10 kl 18.00 gästas klubben med ett bildföredrag av den kända 

fotografen Cata Portin som arbetar på Hufvudstadsbladet. Tillfället ordnas på 
Naturum. Skriv upp! 
 

Till månadsmötet 1.11 planeras en kväll med astrofotografering med 
föreningen Natura.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

För dem som är intresserade av att lära sig använda 

studioutrustningen ordnas en träff i klubblokalen onsdag 13.9. 

kl 18.30  med Kim Nyblom som dragare. 

 

Den som är intresserad av att lära sig skära paspis och 

montera bilder är välkommen till klubblokalen tisdag 26.9. kl 

18.30.   

 ----------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast 
Klubbens utfärd till Jussarö 27.5. gynnades av vackert väder och hade 
rikligt med deltagare.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KALENDER 2018 
Klubben ger ut en kalender med Raseborg som tema även nästa år. 
Bilderna skall representera kommunens olika delar. Skicka in bilder till 
viveka.rabehl@gmail.com senast 15.9.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kom ihåg Hangö fotofestival som går av stapeln lördag 2.9. Tema är 
"Visual overload - jakten på den perfekta bilden".  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
En grundkurs i fotografering för ungdomar på årskurs 7-9  ordnas i 
oktober. Närmare info senare. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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