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Julträffen ordnas onsdag 4.12. kl 18.30 på Svenska klubben.  Eva – 
Lotta  Rehnman kommer att tar oss med på en resa i Central – Amerika, 
från México till Panama.  Hon har sammanställt ett bildspel med bild och 
ljud från sina resor i regionen.  I övrigt blir det frågesport och lotteri. Ta 
med en namnlös julklapp. 
Klubben skickar i år ut ett elektroniskt julkort. Var och en är välkommen 
att komma med förslag. Skicka ditt förslag till klubbens e-postadress före 
julträffen eller ta med det till julträffen så röstar vi fram det bästa kortet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sedan senast: Novembermånads möte hölls onsdag 6.11. på Uncan. Sju medlemmar 

infann sig med kamera och stativ. Fotouppgiften var att under en dryg halvtimme fotografera 
på temat Rörelse. Alla gav sig ut i mörkret varefter vi samlades för att diskutera bildskörden. 
Flera hade inspirerats av Håkan Eklunds anförande i Naturumet nyligen och åstadkommit 
fina effekter. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fotoklubbens 40-årsjubileumsutställning ordnas 1.-28.2.2014 i bibliotekets nyrenoverade 
utställningssal. Alla medlemmar är välkomna att delta.  Ytterligare bidrag efterlyses. Man kan 
delta med max 5 bilder. Förslag till bilder kan skickas digitalt (max storlek 1 MB) till klubbens 
epostadress (se ovan). Pappersbilder eller färdigt inramade bilder kan inlämnas till 
Fotofabriken. Bilderna bör vara från de tio senaste åren, gärna också helt nya bilder. 
Bilderna behöver inte ha deltagit i tävlingar.Lämna in dina bidrag helst i början av 
december, allra senast 20.12. En arbetsgrupp gör det slutliga urvalet bland alla inlämnade. 

Klubben står för utprintning och inramning. Tillsammans gör vi en bra och mångsidig 
utställning! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

                                                                                                                                                  
Kommande program: 

 
Januari  8.1. Möte kring jubileumsutställningen 
  31.1. Vi hänger jubileumsutställningen 
Februari  1.2. Jubileumsutställningen öppnas 
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Kom ihåg att betala medlemsavgiften:15 euro, 7 euro (stud. & arbetslösa) 

Andelsbanken Raseborg: FI 3355496640001420 
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