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1. Sommaren går mot sitt slut, ännu är det litet kvar,
men snart har vi september och hösten här.
Hoppas alla kunnat njuta av det som sommaren
bjudit på. Fotoklubben kör igång med mångsidigt
program, utställning, möten, föredrag mm.
Välkommen med!

2. Månadsmöte onsdag 4.9. kl 18.30. Program: genomgång och
presentation av höstens program. Därefter får var och en fotouppgifter
som sedan gås igenom. Så ta med kameran!

Som i fjol står klubben för caféserveringen under festivalen, till detta
behövs frivilliga. Den som ställer upp kommer gratis in på festivalen och
kan alltså ta del av åtminstone en del av föreläsningarna. (En biljett för
hela dagen kostar 30 e). Anmäl er till Viveka: viveka.rabehl@gmail.com.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sommaruppgiften hade som tema ”Tillbaka till naturen”. Hoppas
att så många som möjligt har hittat intressanta motiv! Var och en kan
lämna in 3 pappersbilder. Bildens långsida får vara max 30 cm.
OBS! På grund av att vi inte har tillgång till aulan i bibban i Ekenäs förrän vecka
38 och alltså inte kan ordna utställning tidigare än det, skjuts också
bildinlämningen fram. Lämna in bilderna till klubben eller Fotofabriken senast
onsdag 11.9. Monteringstalko följande dag dvs torsdag 12.9. kl 18.00.
Vi hänger utställningen onsdag 18.9. kl 18.00 och tar ner den lördag 12.10.
Just nu ser det ut som om den därefter kunde flyttas till Pojo bibliotek.

5. Sedan senast: Onsdag 8.5. besökte klubben Raseborgs slott. Tack vare
Hans-Erik Nyman från Forststyrelsen kunde de som så ville komma in i slottet.
Viveka hade med sig med kaffe och tilltugg. Och så hade vi tur med vädret !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hangö fotofestival

6. Måndagsträff 16.9. Program : Vi åker på utfärd till Ekenäs

Citylife (Stadsliv) är tema för Hangö fotofestival som ordnas lördag 7.9. i
Hangö stadshus. Klubben deltar tillsammans med Hangö fotoklubb i
festivalen med en utställning på temat. Skicka in 2 bidrag till klubbens epostadress senast 25.8. Styrelsen gör vid behov ett urval och ser till att
bilderna printas i storlek 20x30 cm, monteras och ställs ut.
Som tidigare år bjuder festivalen på högklassiskt program: Årets
föreläsare är Stefan Bremer, Cata Portin, Tiina Puputti, Markku Pajunen
och Mikael Rantalainen. Bio-Foto Finland har PechaKucha presentationer
och har en utställning tillsammans med AFK från Helsingfors. Se närmare
om programmet på hemsidan: www.hankofotofestival.fi

jaktvårdsförenings grillkåta i Västerby friluftsområde. Klubben bjuder på korv.
Grillkåtan ligger vid Björkkärrsvägen. Om man kommer från Ekenäs och kör mot
Tenala är avtaget på vänster sida strax efter avtaget till Sköldargård. När man
kört längs Björkkärrsvägen 2,6 km ser man en stolpe med skyltar som visar mot
Västerby, Grabbskog och Långträsk, sväng till vänster in på Västerby
Storträskvägen. Grillkåtan är ca 50 m fram på höger sida. Det finns bilplats
genast när du svängt in på Västerby Storträskvägen, du kan också lämna bilen
vid vägen, eller köra ända fram. Det kan börja skymma redan strax efter 19.00
så vi samåker från klubben med start 17.30. Man kan förstås starta tidigare och
köra t.ex. till det vackra Långträsk som är nära och fota där eller ha eget
program. Ficklampa kan vara bra att ha med.

9.

Fotoaktiviteter
En hel del är på gång på hösten:
21.8. kl 17.00 är det vernissage på Tiina Puputtis utställning Hetken Kuvia
i galleriet i Hangö stadsbibliotek . Alla är välkomna (se bifogad inbjudan).
12.8.-1.9. Washed Ashore : Hangöfotografen Johanna Sandins utställning
i stadshusgalleriet i Hangö.
- 8.9. Stefan Bremers utställning i Salo konstmuseum
28.9. Naturfotofestivalen i Korsholm Då avgörs också fototävlingen
mellan finlandssvenska fotoklubbar.
19.10. Årets naturfotogala på Finlandia-huset.
Jaktvårdsföreningens grillkåta.

7. Kalenderprojekt 2020
För klubbens kalender 2020 behövs bilder från hela Raseborg. Skicka dina
bilder till Viveka på adressen viveka.rabehl@gmail.com.
Kalenderprojektet stöds i år av några företag i Raseborg. Företagen har
nu fått synlighet på vår hemsida (kolla) och kommer att få det också på
kalendern. Vi tackar för stödet.
Understöd våra sponsorer!
-----------------------------------------------------------------------------------------------

8. Den traditionella naturbildstävlingen avgörs på månadsmötet onsdag
2.10. kl 18.30. Bildinlämning senast fredag 27.9.elektroniskt till klubbens
e-postadress. Pappersbilder till klubben eller Fotofabriken. Se närmare
om reglerna på hemsidan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Håll också utkik efter intressanta utställningar på Fotocentrum Raseborg i
Karis.

