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1. Måndag 21.10. kl 18.00 håller fotograf Boris Fagerström på
Ekenäs naturum ett föredrag om etik och juridik vid
fotografering och publicering. Rubriken är ”Vem och var får
man fotografera”. Ett aktuellt tema! Platsen är alltså Ekenäs
Naturum och tillfället är öppet för allmänheten. Välkommen !
.................................................................................................................................

2.Månadens bild: . Nu är det igen aktuellt att skicka bidrag till

allmänheten rösta fram den bästa bilden. Utställningen tas ner och
rösterna räknas måndag 4.11. från ca 17.00. Kom gärna med.
--------------------------------------------------------------------------------------------

4. November månads möte hålls ons 6.11. kl 18.30.

Under

mötet väljs de vinnande bilderna i tävlingen månadens bild.
______________________________________________

5. Sedan senast:
Den årliga naturbildstävlingen avgjordes 2.10 . Enväldig domare var
Mathias Lönnström från Axxells Naturfotograf-utbildning.
Åtta medlemmar inlämnade 21 bilder. Resultat
I, Patrick Bagge, II, Tommy Söderholm, III, Patrick Bagge.
Hedersomnämnande: Viveka Rabehl 2 ggr. och Roland Öster 2 ggr. Grattis
till vinnarna ! De vinnande bilderna finns nu på klubbens hemsida.
.......................................................................................................................

tävlingen Månadens bild. Temat är lämpligt nog: ö

6. Resa till Fotografiska i Tallinn.

Reglerna är enkla: varje medlem kan skicka in 3 bilder 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 dina jpeg-bilder (max 5 MB/bild ) till klubbens epostadress senast 22.10. Tema är som sagt ”Höst”. Alla inlämnade bilder
sätts upp på klubbens hemsida senast 23.10. under Bilder / Månadens
bild. Där kan man alltså bekanta sig med dem. På månadsmötet 6.11.
röstar alla som är närvarande fram den bästa bilden.

Som tidigare framgått planerar klubben att ordna en resa till Tallinn.
Huvudmålet är det omtalade, nya Fotografiska museet. Förutom fina
utställningar lär museet ha ett fint café och en fin restaurang.
Familjemedlemmar är välkomna med. Föreslagna resedatum är lör.30.11
alternativt lör. 7.12. T.ex. Eckerö Line har avgångar båda dagarna från H:fors kl
09.00, framme kl 11.15 retur från Tallinn kl 18.30 framme i H:fors 21.00.
Båtresans pris per person blir 27e den 30.11 och 23e den 7.12. Till Helsingfors
får vi ta oss med privatbilar. Tyvärr finns för tillfället inga uppgifter om
utställningar på Fotografiska i December. Meddela ditt eventuella intresse för
resan till klubbens e-post adress och vilket resedatum du föredrar.

3. Utställning
Utställningen ”Tillbaka till naturen” som sammanställdes på basen av
sommaruppgiften tas ner i Ekenäs lördag 12.10 och hängs upp i
biblioteket i Pojo måndag 14.10 strax efter kl 17.00. Som tidigare år får

(PS: Jultorget i Gamla Stan som öppnar redan 15.11 har valts till
Europas bästa jultorg.)

