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November månads möte ordnas 1.11 kl 18.30. Vi  besöker 
observatoriet i Karis, Lidbergsgatan 3 och samåker från 
klubblokalen med start kl 18.00. Representanter för 
föreningen Natura visar observatoriet och berättar om 
verksamheten.  Om vädret tillåter kan vi fota vyer. Det lär vara 
ganska många trappsteg upp till tornet!    
..............................................................................................................  
Grundkursen  i fotografering för ungdomar på årskurs 7-9  som klubben 
ordnar avslutas med en utställning av deltagarnas bilder på Uncan. 
Utställningen öppnas måndag 30.10 kl 18.00. Välkommen.   
Klubben presenterar sig under en filmfest på tema Natur 10.11.på Bio 
Pallas i Karis kl 15.00-19.00. Se närmare på Facebook o hemsidan.  
................................................................................................................... 
Klubben har tack vare understöd kunnat skaffa en printer av märket 
Epson SureColor P 600 för papper upptill storlek A3+. Printern och dess 
användning demonstreras onsdag 8.11. kl 18.30. Papper av märket Epson 
Premium Luster  finns. Styrelsen har fastslagit följande priser för utprintning med 

klubbens papper:  A 4 = 3€ och  A3=6 €. 
.............................................................................................................  
En workshop i nattfotografering under ledning av Oscar Keserci från 
Kyrkslätt ordnas lör-sön 18.-19.11 med start 18.11. kl 17.00 i klubblokalen. 
Avgift 25€. Anmälning till Viveka (vivve63@gmail.com) Se närmare i 
bifogad info.  
..................................................................................................................  
Måndagsträff  20.11. kl 18.30.  Genomgång av bilder som togs vid 
observatoriet. Dessutom  demonstrerar Peter Lundqvist från Hangö ett 
teleskop och berättar om stjärnfotografering  via det.  

 
Den traditionella julträffen ordnas tisdag 5.12 kl 18.30 i klubblokalen (obs. 
dagen).  Närmare info senare.  
...............................................................................................................  
Naturbildstävlingen avgjordes 4.10.  Domare var Gustav Munsterhjelm.  
Resultat: Resultat: Första pris: Patrick Bagge, Gråhäger  med abborre,på delad 

andra plats: Patrick Bagge, Sädesärla och Patrick Bagge, Fiskmås dyker. Tredje pris 

delades mellan: Annika Lindblom, Skäggdopping, Annika Lindblom, Grävling och 

Roland Östers makrobild av en myra. Hedersomnämnande fick två bilder av  Anita 

Valtonen och en bild av Ulla Johnsson. 10 medlemmar  hade lämnat in 30 bilder. 

Se de vinnande bilderna på hemsidan.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Utställningen H2O  sågs av 151 personer i Galleri Fokus i Karis. Den är nu i 
Ekenäs bibliotek till månadens slut och tas ner tisdag 31.10 kl 18.00. Kom och 
hjälp till! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onsdag 3.10 var klubben värd för det s.k. Kulturkaffe som stadens kulturbyrå 
ordnar regelbundet runt om i Raseborg. 13 personer från olika organisationer 
deltog. Nya kontakter och givande diskussion!   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klubben gästades 18.10 av Lars Sundström från Karis som nyligen kommit ut 
med boken "Vingbrus". Tillfället som ordnades på Ekenäs Naturum samlade ca 
20 deltagare.   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Klubbens Raseborgskalender 2018 med medlemmarnas bilder utkommer 
inom kort. Köp den ! 
.................................................................................................................. 
Medlemmarnas bilder på nätet. Flera medlemmar har bilder på Instagram, 
Flickr, Kuvat.fi , Google Photo eller andra platser. Nu föreslås att dessa 
kunde ges större synlighet om det  på klubbens hemsida skulle finnas 
länkar till platserna. De som vill vara med kan öppna länken till denna 
blankett 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DXBilmDhuO4SyM5ixbO_wQs-
pJG3O7GSeCbBMomtgOE/edit      och fylla i länkadresserna.         
    
........................................................................................................................ 
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NATTFOTOGRAFERING WORKSHOP I 

EKENÄS/HANGÖ/MED EKENÄS FOTOKLUBB DEN 

18.11-19.11 

Hjärtligt välkomna på en nattfotograferingskurs för nybörjare och 

semiprofessionella. Vi börjar med att träffas i klubblokalen , men åker senare ut 

till Hangö för att fotografera nattbilder.  På söndag samlas vi  igen i klubblokalen . 

Lärare är Oscar Keserci ( www.oscarkeserci.com ).  

 

Vi börjar den 18.11 kl 17:00 med 2  timmar diskussion och åker sedan till Hangö 

för att fotografera där ända till  kl 00:00.  

• Grunderna till nattfotografering.  Hur fotograferar man vintergatan?  Hur 

använder man programmen Google Earth och Stellarium i nattfotografering?  

Tekniker man kan utnyttja för att förbättra bilder tagna på natten.  Hur 

fotograferar man Startrails?  Bildbehandling i Lightroom. Fotografera vintergatan i 

Hangö 

 Den 19.11 börjar vi kl 13:00 ( i klubblokalen) och slutar kl 16:00. 

• Diskussion om förra natten.  Bildbehandling i Lightroom.  Bildvisning (2 bilder 

per person).  Kl. 16.00 avslutar vi kursen.  

 

Till kursen skall man ha med sig:  Egen dator med Lightroom installerad (30 

dagars testversion går att ladda ner på www.adobe.com).  Digital systemkamera 

(både APS-C och fullformat går bra).  Vidvinkel objektiv (14mm till 24mm).  Stativ.  

Pannlampa.  Ficklampa.  En kompass.  Intervalometer.  Klädsel enligt väder.  

Något smått att äta & dricka.  

 

KURSAVGIFT 25,00EURO + EV. ÖVERNATTNING.  ANMÄLNING TILL VIVEKA 

RABEHL ( vivve63@gmail.com)  ELLER OSCAR KESERCI, MAX 15 PERSONER. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
                         Höstens sista löv faller snart.. 
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