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Varje klass bör ha minst 3 deltagare för att tävling skall uppstå och pris delas ut.
Digitala bilder ges namn enligt vilka de kan identifieras. Pappersbilder märks med
signatur, alternativt med fotografens namn och eventuellt med bildnamn. I
årstävlingen väljs årets bästa bilder inom klubben, man kan således delta med
bilder som premierats i tidigare klubbtävlingar under året. Bild eller dess
parallellbild får delta endast en gång i en årstävling.

1. Inkommande måndag 21.1. kl 18.30 träffas vi på Café

3. Byggnaden där klubben huserar har fått nytt namn: Depå 2. Skylten

Schjerfbeck vid Rådhustorget. Vi fotograferar cafét och Anne

med bokstaven H har tagits bort och en ny skylt med namnet Depå 2,
Varikko har satts upp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingman utklädd till Helene Schjerfbeck och Katarina Jagellonica. Klubbens
lampor är med. Ta med kamerautrustningen eller kom för att bekanta dig
med cafét. Cafeét är öppet enkom för oss och till salu finns kaffe, te och
något salt och något sött. Kom med på en intressant fotosession!

2.Ekenäs fotoklubb håller sitt årsmöte onsdag 6.2.kl 18.30 i
klubblokalen. Då avgörs också årstävlingarna = årets höjdpunkt.
Bildinlämning senast lör 2.2.elektroniskt till klubbens e-postadress:
ekenasfotoklubb@gmail.com. Pappersbilderna lämnas i klubblokalen
eller på Fotofabriken. Domare är fotograf Lina Enlund från tidningen
Västra Nyland.
Tävlingsklasser
1. Svartvitt eller monokromatiskt (en färg).
Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild.
2. Färg
Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild.
3. Foto-Pars- vandringspris. Bildserier/-reportage: 3-5 fotografier som bildar en
helhet. Digitala bilder i jpeg-format. Max storlek 5 MB /bild.
4. Papperskopior, såväl svartvita som färg. Bildstorlek: långsidan minst 24 cm,
högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara högst 10 cm.
Regler
Motivet är fritt i alla klasser. Bildmanipulation är tillåten. Varje fotograf kan
delta med högst 3 fotografier per klass. I bildserier/-reportage högst 2 serier.

4. Sedan senast:
Det nya årets första månadsmöte hölls onsdag 2.1.på klubblokalen.
Idédiskussionen om klubbens verksamhet och målsättning visade bl.a. att
medlemsantalet stigit de senaste åren, speciellt efter 2015 då klubben
första gången hyrde egna utrymmen. Men ännu är vi inte över 50 trots
att fotointresset knappast någonsin varit så stort. Hur fånga intresset?
Detta diskuterades flitigt. Hoppas att diskussionen fortsätter bl.a. på det
medlemsforum som Romi Rancken planerar för vår hemsida. Forumet
förutsätter registrering med användarnamn och lösenord och
utformningen diskuteras ännu. Vi återkommer.

5. Två medlemmar är aktuella med egna utställningar. “Mönster jag
ser” heter Peter Sjöstrands utställning på W.Werners Inramning och
Galleri. Den är öppen till 31.1. En enkel finissage öppen för alla hålls 30.1.
kl 18.00.
Patrick Bagge ordnar en utställning på Galleri Perspektivet i Ekenäs
bibban 1. - 28.2.
På Fotocentrum Raseborg i Karis öppnades 11.1. den danska fotografen
Astrid Kruse Jensens utställning “Floating”. Utställningen är öppen till
15.2.

