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Marsmånads möte ordnas ons 7.3. kl 18.30 i klubblokalen. 
Tema är skymningsfotografering och ljusmålning.   Vi går ut och 
fotar och kommer sedan in och ser på och diskuterar resultaten. 
Ta med kamera, stativ och ficklampa!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

För den som är intresserad: Kamera/Fotomässan är i Mässhallen i Böle 3-

4.3.Där bjuds man på det senaste inom kamera- och fototeknik.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Måndagsträffen ordnas 19.3. kl 18.30. Huvudsakligen diskuteras klubbens 

hemsidor, men även klubbens synlighet överlag på nätet. Kom med och 

diskutera.    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmet under  våren:  
Månadsmötet onsdag 4.4. Tema: Medlemmarnas bildvisningskväll. Alla 

har vi bilder värda att visa. Det kan vara fråga om ett projekt, en plats, en 

händelse, personer  eller något annat som du fotograferat under en viss 

tid, bilder som  genom åren haft betydelse, eller bilderna du tog härom 

dagen. Välj ut 10-20 bilder och tag med dem på en pinne.  Tid för 

presentation är max  15 minuter. Skicka ett mail till klubbadressen så vet vi 

hur många som vill visa.  

 

Måndagsträff 16.4. Tema : fotografering i Kronomagasinet.  

Under maj-mötet 2.5. avgörs en ny fototävling ”Vårens bild” där motivet 
är fritt. Skicka in en bild till klubbens e-postadress senast 23.4. motivet är 
fritt. Alla inlämnade bilder sätts upp på klubbens hemsida 25.4. På 

månadsmötet 2.5. röstar alla närvarande fram den bästa bilden. Om detta 
tävlingssätt faller ut väl  fortsätter vi med det med lämpliga mellanrum.  
Måndag 21.5. Städtalko på klubblokalen. Avslutas med korvgrillning.  

Lördag 26.5. utfärd till Latokartano fors i Bjärnå. Därifrån åker vi till 
Mathildedal/Tykö  för lunch.   

Fotouppgift över sommaren: ”Väderfenomen”. Tre bilder per person. De 
utprintade bilderna lämnas in ca 20.8. Ett urval av bilderna (trol. 1 bild per 
fotograf) ställs ut under Hangö Foto Festival tillsamman med Hangö 
Fotoklubb lördag 1.9. Efter festivalen ställs våra bilder ut i Ekenäs bibban 
och Karis Fokus.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast:  
Under måndagsträffen 19.2. berättade Johan Ljungqvist från företaget 
Multifoto om flygfotografering  och demonstrerade två multikoptrar, 
vilket väckte stort intresse.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Höstens program är ännu öppet. Har du idéer, tankar, önskemål  
gällande klubben och kommande möten och träffar? Vad tycker 
du om det program eller den verksamhet klubben har? Hör gärna 
av dig till klubbens e-postadress: ekenasfotoklubb@gmail.com 
eller meddela på ett möte. 

Svenska litteratursällskapet samlar uppgifter om fotograferingens 
betydelse  bland gemene man i går och i dag.  Det handlar också om 
fotografering som hobby. Det finns en frågelista som man kan svara på 
nätet eller printa ut och skicka in per post.  Bifogat är närmare info om 
insamlingen. Delta gärna. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Utställningstips: Anni Hanén, Små luftgropar bara, på Fotocentrum 
Raseborg i Karis 23.2.-29.3. 
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