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Naturen  håller på att byta färg från grönt till gult, rött 

och brunt och bjuder på inspirerande fotomotiv. Det är 

bara  att ta för sig ! Nu är också den bästa tiden för  

nattfotografering och att fånga  Vintergatan. I oktober-

november gästas klubben av intressanta föreläsare. Vi ses 

på klubblokalen ! 

__________________________________________________________________ 

 

En av årets höjdpunkter den årliga Naturbildstävlingen närmar sig.  

Lämna in dina bilder senast lördag 29.9.  elektroniskt till adressen 

ekenasfotoklubb@gmail.com och pappersbilder till Fotofabriken, eller till 

klubblokalen. Tävlingen avgörs  på månadsmötet 3.10.  kl 18.30. 

Bilderna bedöms av Hangö Fotoklubb.   
Varje medlem kan delta med 3 bilder. Digitala bilder i jpeg-format med 
max storlek 5 MB /bild. Bilderna får inte vara manipulerade, dvs. 
sedvanliga bildjusteringar är tillåtna, men man får inte ta bort eller lägga 
till bildelement.  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. 
...................................................................................................................... 
 
Utställningen Väderfenomen är utställd i Galleri Fokus i Karis till mån 1.10 
då den flyttas till bibban i Ekenäs. Vi tar ner utställningen från kl. 18.00 och 
samåker till Karis med start 17.30 från klubblokalen. Efter nedtagning åker 
vi direkt till bibban i Ekenäs och hänger upp utställningen där. I samband 

med hängningen räknar vi de röster som avgivits i Karis.  I Ekenäs är 
utställningen till mån. 29.10. 
...................................................................................................................... 

Under Måndagsträffen 15.10 kl 18.30 gästas klubben av 

Lina Enlund, fotograf på tidningen Västra Nyland. Hon visar bilder och 

berättar om sig och sitt arbete. Det ursprungliga temat för träffen: 
fotografering med mobiltelefon är framskjutet.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program i november 
Månadsmöte ons 7.11. kl 18.30. Kenneth Weber berättar om sitt fotande 
med viltkamera och presenterar utrustningen.  
Måndagsträff 19.11. kl 18.30. Niclas Rantala från Pargas berättar om hur 
man filmar med systemkamera.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Kalender 2019 
Klubben ger ut en Raseborgkalender även för 2019. Skicka in bilder med 
Raseborgsmotiv till vivve63@gmail.com senast 1.10. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I fjol ordnade klubben en grundkurs i fotografering för ungdomar på 

årskurs 7-9. I år fortsätter kursen  med start  i klubblokalen 30.10. Denna 
gång är tyngdpunkten på praktisk fotografering.  Kursen  pågår fem 
tisdagar i rad och avslutas med en utställning. Kursen dras av Viveka 
Rabehl.  Se närmare i bilaga. Sprid gärna denna info.  
..............................................................................................................  
 
Lördag 20.10 kl 12-ca19 ordnas en naturfotofestival i Finlandia-huset med 
föredrag, utställningar och mässa . Programmet avslutas med presentation 
av årets bästa naturbilder i Finland. Från klubben har skickats bilder. 
Biljetter till festivalen säljs på lippu.fi priset är 11,50-27,50. Lämpliga tåg 
från Karis är t.ex. 10.28 framme 11.23 och retur 19.37 eller 20.37.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Utnyttja klubblokalens möjligheter till printning,  fotografering med 

studioutrustning, bildmontering mm.  

............................................................................................................................. 
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