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1. Mars månads möte hålls onsdag 6.3. kl 18.30. Programmet
utgörs av besök på företaget Signwell som finns i Formis huset,(där Gigantti är) ingång på baksidan vid körrampen.
Företaget tillverkar bl.a. olika skyltar för industrin. Det som gör företaget
intressant ur fotosynpunkt är att de kan printa ut foton på nästan vilket
material som helst: trä, aluminium, tyg mm. Företagets VD Martin
Holmström guidar och berättar. Han bjuder på kaffe och tilltugg och vill
veta hur många vi blir. Maila på klubbens e-postadress senast tisdag på
dagen att du är på väg.

2. Kursen i bildhanteringsprogrammet Lightroom med Oscar Keserci
ordnas lördag 16.3 kl 10-18.00. Anmäl dig senast 12.3. Se närmare om
programmet i förra cirkuläret och på hemsidan : Medlemsinfo
/evenemang.
Kuva ja Kamera – mässan i Mässhallen i Böle hålls 16-17.3.

3. Måndagsträffen är 18.3. kl 18.30. Kvällens tema är Fotografering och
företagsamhet. När lönar det sig för en långt kommen amatörfotograf att
starta en firma? Hur startar man ett företag inom fotobranschen. Vad
skall man beakta? Detta och annat berättar Peter Lundqvist från Hangö
om. Se hans bilder på https://peter-lundqvist.smugmug.com.
----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Det nya Medlemsforumet på hemsidan ger medlemmar en
möjlighet att 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. För att komma åt det behöver man användarnamn och
lösenord. Så skicka ett mail till romi.rancken@gmail.com så får du det.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Sedan senast: Under måndagsträffen 18.2. presenterade Mia Falck
på ett intressant och levande sätt sin slututställning för examen som
naturfotograf vid Axxell. Därtill berättade hon om sina tankar och idéer
om sitt fotande.

6. Fototävling Månadens bild. I februari i fjol beslöt styrelsen
starta en ny tävlingsform ”Månadens bild”. Nu ordnas tävlingen för
andra gången. Reglerna är enkla: varje medlem skickar in en bild till
klubbens mailadress. Bilderna läggs upp på hemsidan och finns där några
veckor anonyma endast försedda med ett nummer. Vid efterföljande
möte röstar de som är närvarande på den bild man tycker är bäst (dock ej
den egna). Skicka in en jpeg-bild (max 5 MB) till klubbens e-postadress
senast 29.3. Tema är denna gång ”Porträtt” Alla inlämnade bilder sätts
upp på klubbens hemsida 31.3. under Bilder / Månadens bild. Där kan
man alltså bekanta sig med dem. På måndagsträffen 15.4. röstar alla som
är närvarande fram den bästa bilden.
För den som är intresserade av att lämna in bilder till större
fototävlingar kommer här några förslag:
1. Fototävlingen mellan finlandssvenska fotoklubbar som har två teman:
1. Natur och 2. Porträtt i miljö. Endast rimliga, sedvanliga justeringar är tillåtna.
Bilderna laddas upp på sidan www.fototavling.fi. Där hittar du också mera
information.
2. Hangö Fotofestivals tävling ”Stadsliv” är aktuell 1.1–21.8.2019.Pris 300,

200, 100 e. Närmare info : www.hankofotofestival.fi.
3. Finnish Photo Awards -tävling: bidragsinlämning senast 24.3. mera info
: kameralehti.fi/kilpailut. Där finns också info om andra tävlingar.
Närmare info om vårens program i bilaga !!

