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Den årliga Naturbildstävlingen närmar sig.  Sista bildinlämningsdag är 
lördag 30.9  elektroniskt till adressen ekenasfotoklubb@gmail.com och 
pappersbilder till Fotofabriken, eller till klubblokalen. Tävlingen avgörs  
på månadsmötet 4.10.  kl 18.30. Domare är Gustav Munsterhjelm.  
Varje medlem kan delta med 3 bilder. Digitala bilder i jpeg-format med max 
storlek 5 MB /bild. Bilderna får inte vara manipulerade, rimliga, sedvanliga 
justeringar tillåts. Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan identifieras. 
Pappersbilder märks med signatur, alternativt med fotografens namn och 
eventuellt med bildnamn. Pappersbildernas storlek: långsidan minst 24 cm, högst 
45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm. Alla inlämnade 
bidrag, digitala såväl som pappersbilder tävlar sinsemellan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den som är intresserad av att lära sig skära paspis och montera 

bilder är välkommen till klubblokalen onsdag 27.9.(OBS!) kl 18.30.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Utställningen H2O i Galleri Fokus i Karis tas ner måndag  2.10 kl 17.00, 
transporteras till Ekenäs och hängs upp i biblioteket samma kväll. Kom och hjälp 
till! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onsdag 3.10 kl 10.00 är klubben värd för det s.k. Kulturkaffe som stadens 
kulturbyrå ordnar regelbundet runt om i Raseborg. Det är en tillställning som är 
öppen för alla som är intresserade. För klubben ger det en möjlighet att 
presentera verksamheten och knyta kontakter.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sedan senaste cirkulär har  en hel del hänt: 
- Utställningen H2O blev en fin helhet med 34 bilder av 12 medlemmar. 
Utställningen som hänger i Fokus i Karis september ut har uppmärksammats såväl 
i Västra Nyland som Etelä-Uusimaa. 

 - "Bildpublicering på webben" var tema för Roland Östers informativa inledning 
under  september månadsmötet 6.9.  
- en introduktion till studiofotografering ordnades 13.9.under Kim Nybloms 
kunniga ledning  
-  bildkomposition var tema för måndagsträffen 18.9.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klubben gästas 18.10 kl 18.00 av Lars Sundström från Karis som nyligen kommit 
ut med boken "Vingbrus". Tillfället ordnas på Ekenäs Naturum. Cata Portin fick 
förhinder, hennes presentation skjuts fram.       
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Till månadsmötet 1.11 planeras en kväll med astrofotografering med 
föreningen Natura.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Klubben ordnar en grundkurs i fotografering för ungdomar på årskurs 7-9  
med start  i klubblokalen 26.9. Kursen  pågår fem tisdagar i rad och 
avslutas med en utställning i Uncan i Ekenäs.  Kursen dras av Viveka 
Rabehl och tidningen Västra Nylands fotograf Lina Enlund.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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