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Aprilmånads möte hålls ons. 3.4. kl 18.30 på Uncan.  
För programmet står Kaj Dahlström som berättar om hur man gör HDR- 
fotografering. High Dynamic Range  används för att få bilder med ett 
större tonomfång än vad som kan uppnås med en enda exponering. 
Kom med och lär dig något nytt !   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sedan senast: Mars-månads möte ordnades i form av en utfärd till Foto&Kamera mässan 
lör. 9.3. Mässan ordnades i Mässhallen i Böle. Där kunde man  uppleva det senaste på 
kamerafronten!  Ett flertal klubbmedlemmar tog vara på chansen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
På kommande: Ekenäs fotoklubb fyller 40 år i år. Med anledning av detta är en 
jubileumsutställning under planering. En anhållan har inlämnats till Fotocentrum Raseborg 
om att få hålla utställningen i Galleri Zebra på hösten För utställningen har klubben tillsatt en 
arbetsgrupp bestående av Nina Andersson, Kim Nyblom, Hans-Erik Nyman och Peter 
Sjöstrand. Arbetsgruppen har till uppgift att planera utställningen, samla och välja ut foton. I 
utställningen är tänkt att ingå 30-40 foton, dels från klubbens senaste 10 år,  dels helt 
nytagna foton. Fotona behöver inte nödvändigtvis ha deltagit i klubbens tävlingar. Vi hoppas 
på ett brett urval av foton i färg och/eller svartvitt: porträtt, natur, makro, landskap, 
evenemang, manipulationer mm.  
Fotocentrum Raseborg förutsätter att dom nu på våren får se ett representativt urval av de 
foton som är tänkta att ingå i utställningen. Av denna anledning hoppas vi att ni går 
igenom era foton och väljer ut  några  som ni vill delta med i utställningen.  Skicka 
fotona elektroniskt före utgången av april  till klubbens e-postadress:  
ekenasfotoklubb@gmail.com . Observera att fotona inte får vara större än 1 MB. Om ni 
har lämpliga utställningsbilder som endast finns i pappersform kan de avfotograferas digitalt 
(med telefonen om inte annars)  och skickas.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kommande program: 
 
Maj  Utfärd (troligtvis en båtutfärd i skärgården, datum och mål meddelas senare) 
 
Styrelsen 2013                            
Peter Sjöstrand, ordf., tel. 040-5423154 , peter.sjostrand@surfnet.fi 
Kim Nyblom, viceordf. tel. 0440-548138 
Viveka Rabehl 
Stefan Lindholm  
Mikael Bäckman   
Patrick Bagge   
Hans-Erik Nyman  
Kom ihåg att betala medlemsavgiften:15 euro, 7 euro (stud. & arbetslösa) 
Andelsbanken Raseborg: FI 3355496640001420	  


