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Månadsmöte hålls ons 7.11. kl 18.30. Kenneth Weber berättar
om sitt fotande med viltkamera och presenterar utrustningen
Utställningen Väderfenomen som visades i Galleri Fokus i Karis och i
biblioteket i Ekenäs har nu tagits ner. Utställningen bestod av 21 foton
inlämnade av 9 medlemmar. I Karis skrev 97 personer namn i gästboken
och i Ekenäs 235. Som tidigare år fick allmänheten rösta fram den bästa
bilden. Denna gång röstades det verkligt flitigt: i Karis lämnades 99
röstlappar i lådan och i Ekenäs hela 466. Sammanlagt har alltså 565
personer röstat . Alla tiders rekord! Bland alla som röstade lottades ut två
bokpris, ett i Karis och ett i Ekenäs. Överlägset mest röster (159) fick en
solnedgångsbild av Patrick Bagge, på andra plats kom Viveka Rabehls bild
av regnbågen som fick 69 röster och på tredje plats en havsbild av Viveka
Rabehl (46 röster). Sex bilder fick 30 röster eller mera och glädjande nog
fick alla bilder röster. Bilderna finns nu i klubblokalen, där man kan
avhämta dem.
......................................................................................................................
Måndagsträff blir det 19.11. kl 18.30. Niclas Rantala från Pargas berättar
om hur man filmar med systemkamera.
_____________________________________________________________
Sedan senast:
Under Måndagsträffen 15.10 gästades klubben av Lina Enlund, fotograf
på tidningen Västra Nyland. Hon visade bilder och berättade om sitt
arbete.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalender 2019
Klubben ger ut en Raseborgkalender även för 2019. Viveka har fått
kalendern färdig och skickat den till tryckeriet. Därifrån kommer den om
någon vecka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Som tidigare nämnts ordnar klubben en kurs i programmet Lightroom.
Kursen ordnas i klubblokalen lördag 24.11 kl 10-18 . En liten avgift
uppbärs för kursen som är öppen också för ickemedlemmar. Lärare är
Oscar Keserci som också drog nattfotograferingskursen tidigare i höst.
Oscar är en kunnig och bra lärare.
Ta vara på möjligheten att lära dig programmet eller uppdatera dina
kunskaper. Närmare uppgifter i bilagan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kom ihåg att utnyttja klubblokalens möjligheter till printning, fotografering
med studioutrustning, bildmontering mm.
.............................................................................................................................
Ännu för en dryg vecka sedan såg höstfärgerna ut så här:

