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Den årliga naturbildstävlingen närmar sig. Tävlingen avgörs
under månadsmötet onsdag 2.10 kl 18.30. Bildinlämning senast
fredag 27.9.elektroniskt till klubbens e-postadress. Pappersbilder till
klubben eller Fotofabriken. Varje medlem kan delta med 3 bilder. Digitala
bilder i jpeg-format med max storlek 5 MB /bild. Bilderna får inte vara
manipulerade, rimliga, sedvanliga justeringar tillåts. Digitala bilder ges namn
enligt vilka de kan identifieras. Pappersbilder märks med signatur, alternativt med
fotografens namn och eventuellt med bildnamn. Pappersbildernas storlek:
långsidan minst 24 cm, högst 45 cm. Bredden på en ev. passepartout får vara
högst 10 cm. Alla inlämnade bidrag, digitala såväl som pappersbilder tävlar
sinsemellan
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndagsträff 21.10. kl 18.00 på Ekenäs naturum. Kvällens tema är
Fotojuridik. Fotograf Boris Fagerström från Fredrikshamn berättar vad man

bidragen sammanställdes en utställning som 18.9. öppnades i Ekenäs
bibliotek. Som tidigare år får allmänheten rösta fram den bästa bilden.
Utställningen tas ner lördag 12.10 kl 10.00
-------------------------------------------------------------------------------------------Sedan senast:
Måndag 16.9 tog sig ett drygt 10-tal medlemmar ut till Ekenäs
jaktvårdsförenings grillkåta i Västerby friluftsområde. Vädret var inte det bästa,
men som tur var regnade det inte. Korven smakade!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Som i fjol stod klubben för caféserveringen under Hangö fotofestival. Tack vare
detta fick klubben fick en behövlig inkomst. Stort Tack till Viveka och de som
hjälpte till!!
.......................................................................................................................
Resa till Fotografiska i Tallinn?
Det har föreslagits att klubben skulle ordna en resa till Fotografiska i Tallinn.
Föreslagna datum är 30.11 eller 7.12. I stället skulle julträffen falla bort.
Meddela ditt intresse till klubbens e-postadress.
........................................................................................................................

får /vad man inte får fota, och vad man skall beakta vid publicering. Tillfället
hålls på Naturum och är öppet för allmänheten.
.................................................................................................................................

Kalenderprojekt 2020
För klubbens kalender 2020 behövs bilder från hela Raseborg. Skicka dina
bilder till Viveka på adressen viveka.rabehl@gmail.com.
Utställning
Fotouppgiften över sommaren hade detta år som tema ”Tillbaka till
naturen”. 7 medlemmar lämnade in 16 bilder. På basen av de inlämnade

Kring lägerelden i Västerby/Svartbäck.

