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1. Under måndagsträffen 18.2. kl 18.30 får vi se och höra Mia
Falck presentera sin slututställning för examen som naturfotograf vid
Axxell. Utställningen höll hon senaste höst i Galleri Perspektivet. Hon
berättar också i övrigt om sin fotoverksamhet. Välkommen!

2.Klubbens årsmöte hölls onsdag 6.2. Styrelsen omvaldes och består av Ulla
Johnsson, Mikael Bäckman, Viveka Rabehl, Hans-Erik Nyman, Reijo Kangas och
Roland Öster. Som ordförande fortsätter Peter Sjöstrand. Efter årsmötet
presenterades resultaten av årstävlingarna. Enväldig domare var fotograf Lina
Enlund. Resultat:

Färg (Fotofabrikens vandringspris)
10 fotografer inlämnade sammanlagt 28 bidrag. 1. Väntans tider, Anita
Valtonen. 2. Flugan som bugar sig, Peter Sjöstrand. 3. Trutrad Annika
Lindblom.
Svartvitt ( Werners ramfabriks vandringspris)
8 fotografer inlämnade 19 bidrag. 1.Varpaat ylös, Reijo Kangas. 2. Diket
och granen, Roland Öster. 3. Bild av hund, Ella Kangas.
Serier ( Foto-Pars vandringspris)
8 fotografer inlämnade 12 serier. 1.Möten, Anita Valtonen. 2. En dag på
Bengtskär, Roland Öster. 3. En natt vid Svartå slott, Roland Öster.
Klassen för pappersbilder ( Ekenäs Fotoklubbs vandringspris)
6 fotografer inlämnade 18 bilder. 1. Upp 50, Patrick Bagge. 2.Bild av änder,
Viveka Rabehl.3 Gult, Peter Sjöstrand. Heders. Grupporträtt av
hundar,Reijo Kangas. Sammanlagt inlämnade 11 fotografer 65 enskilda
bilder och 12 serier som innehöll 56 bilder. Man kan bekanta sig med de
vinnande bilderna på hemsidan.

Viveka Rabehl hade samlat mest poäng i klubben interna tävlingar 2018
och utsågs till årets fotograf.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Årsmötet beslöt höja medlemsavgiften med 5 e till 25e. Avgiften för
studerande 10 e bibehålls. Med detta cirkulär kommer ett
inbetalningskort. Betala gärna!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Under idédiskussionen på månadsmötet 2.1. framfördes olika
förbättringsförslag. För att förbättra den interna kommunikationen mellan
medlemmarna i klubben föreslogs att ett Medlemsforum sätts upp på
hemsidan. Ett forum där klubbens medlemmar kan ta upp olika ämnen,
t.ex. rekommendera någon speciellt fin plats för fotografering av fåglar,
natur, hav osv. Fråga om någon kommer med och fotografera, berätta om
någon fin fotoupplevelse eller ta upp mera allmänna ämnen om
fotografering, kameror, eller om klubbens verksamhet. Hemsidans
administratör Romi Rancken har nu konstruerat ett sådant forum. För att
komma åt det behöver man användarnamn och lösenord. Så skicka ett
mail till romi.rancken@gmail.com så får du det. Sedan är det bara att gå
in på forumet och delta i forumets olika diskussionsämnen, eller starta en
diskussionstråd. Forumet utvärderas senast i slutet av året.

5. Glöm inte att besöka Patrick Bagges utställning på Galleri
Perspektivet i Ekenäs bibban 1. - 28.2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

6. I år är det igen dags för fototävlingen mellan finlandssvenska
fotoklubbar: I år avgörs tävlingen i Korsholm/Vasa den 28.9. De två
teman/klasserna detta år är: 1. Natur och 2. Porträtt i miljö. Varje deltagare
kan delta med 3 bilder per klass. Endast rimliga, sedvanliga justeringar är
tillåtna. Bilderna laddas upp på sidan www.fototavling.fi. Där hittar du också
mera information om bildstorlek, mm. Bilderna bör vara tagna mellan 1.9.2018
och 18.8.2019.

7. Introduktionskurs till Lightroom ordnas lör 16.3.
På den här grundkursen introduceras du till Adobe Lightroom Classic CC. Vi går
igenom allt du behöver veta för att komma igång med bildredigering på egen
hand , programmets mest effektiva verktyg & hela arbetsflödet från import till
färdig bild.
Under kursen lär du dig att använda de vanligaste redigeringsverktygen. Du
kommer bland annat att lära dig om arbetsflöde, organisering,
framkallningsverktyg, exponering, skärpa, dammborttagning, svartvitt ,panorama
bilder, HDR bilder, RAW-formatet och massor olika tips inom
landskapsfotografering!
Tidpunkt: lördag 16.3.2019 kl 10-18. Lunchpaus 14-15.
Kurslärare: Oscar Keserci
Kursplats: Ekenäs fotoklubbs klubblokal, Depå 2 (tidigare kallad H-byggnaden) ,
Raseborgsvägen 37, Ekenäs
Kursavgift: 15 e för medlemmar i Ekenäs fotoklubb, 30 e för icke medlemmar
Anmälning: till ekenasfotoklubb@gmail.com senast 12.3.
Kursens teoretiska innehåll:
- Vad är Lightroom?
- Skillnaden mellan RAW och JPEG
- Hur du ska fotografera rätt
- Importera bilder
- Arbetsflöde med lightroom
- Redigera bilder med radiala filtret
- Redigera bilder med penseln
- Redigera bilder med Graduerade filter
- Dammborttagning
- Organisera bilder
- Lägg skärpa
- Panoramabilder
- HDR bilder
- Hur du kan vara kreativ med Lightroom
- Förbättra dina bilder med Lightroom
- Exportera bilder
- Kalibrera datorskärmen
Deltagarnas utrustning:
- Egen dator med Adobe Lightroom Classic CC installerad. OBS. Inte Lightroom CC.

