
Falkenbergs 
fotoklubb
Hösten 2018
Gillar du att fotografera? Vill du utvecklas tillsammans med andra som också
gör det? Vi träffas några gånger i månaden och sysslar med foto på olika sätt.
En del är nybörjare, andra mer avancerade.

I Falkenbergs fotoklubb ser vi det personliga mötet med andra fotografer som
en möjlighet att komma vidare i det egna skapandet. I diskussioner kring bil-
der, teknik och prylar är det många frågetecken som rätas ut med gemensamma
krafter från klubbens medlemmar.

I Falkenbergs fotoklubb är alla välkomna - det enda som krävs är att du gillar
att syssla med fotografi på ett eller annat sätt. Du får gärna hänga med på några
träffar innan du bestämmer dig för att bli medlem. 

Välkommen!

Klubbinformation
Medlemsavgift. 

Normal avgift: 300 kr. 
Familj: 400 kr.
Ungdom (till och med 24 år): 150 kr.

Medlemskapet gäller ett år från inbetalningsdatum.

Bankgiro: 5599-1905

Swish: 1236716203

Org. nummer: 802508-3547

Ordförande: Christian Thyrsted, hcthyrsted@hotmail.com.

Kassör: Anna-Lena Ekström, info@ninnaphotography.se

Sekreterare: Magnus Karlsson, webmaster@falkenbergsfotoklubb.se

Mer information: Uppdateringar och mer information om klubben hittar du 
på vår webbplats: http://www.falkenbergsfotoklubb.se
Vi har även en grupp på Facebook där du kan följa klubbens aktiviteter.

Lokaler:  När vi är inomhus håller vi till i ABF:s lokaler,
Lasarettsvägen 11. Alla möten startar kl 18.30 om inget an-
nat anges.

Klubbmästerskap
Till klubbmästerskapet har varje medlem rätt att lämna in maximalt tre bilder.
Klubbmästerskapet har inget tema. Detaljerade tävlingsregler hittar du på vår
webbplats. Inlämning sker senast på mötet den 6 december och resultatet redo-
visas i samband med vårens årsmöte.

December
Utställning på biblioteket.
Traditionsenligt kommer vi i december ordna en ny
utställning på Falkenbergs bibliotek. 
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Program hösten 2018
Om inget annat anges hålls våra möten klockan 18.30 i ABF:s lokaler på Lasa-
rettsvägen 11.

Torsdag 23 augusti
Grillkväll i Steninge
Det har blivit en tradition att vi startar säsongen med en grillkväll. I år bjuder
vi även in Halmstad fotoklubb och grillar därför i Steninge. Naturligtvis blir
det också tid till att fotografera och umgås.
Vi möts vid Göstas Café  klockan 18.30.

Lördag 1 september - Sparbanksdagen
Vi deltar på Sparbanksdagen och visar upp oss. Vi ordnar lite prova-på-aktivi-
teter med studiofoto och bildredigering.

Torsdag 13 september
Blixtfoto utomhus
Blanda det naturliga kvällsljuset med ljuset från kamerans blixt. Naturen och
landskapet vid Grimsholmens naturreservat blir grund för våra experiment med
blandljus denna kväll. Ta med kaffekorg om du vill.
Samling på parkeringen vid naturreservatet kl 18.30.

Tisdag 25 september
Introduktion till astrofotografering
Roger  Bengtsson kommer att  reda
ut  begreppen  kring  astrofotografe-
ring.  Vad  är  det  och  vad  behöver
man för utrustning för att prova på.
När funkar det som bäst. Men även
en del kring olika appar och hemsi-
dor som kan hjälpa dig att förbere-
da din astrofotografering.
Senare  i  höst  planerar  vi  praktisk
fotografering,  men eftersom det är
väderberoende  blir  det  med  kort
varsel.

Bildspelskurs del 2
Vi planerar fortsättningen på Roger Bengtssons bildspelskurs till en helg i ok-
tober. Detaljer om tider och anmälan skickas ut senare till medlemmar.

Torsdag 11 oktober
Ramar och passepartout
Vi besöker Michael och Pernilla Dahnberg som berät-
tar  och  visar  ramar,  passepartouter  och  liknande.
Samling på parkeringen vid Huscentrum, Ätrastigen
5, kl 18.30

Tisdag 23 oktober 
Tematävling
Vi skickar ut tre teman till alla medlemmar tisdag den 16 oktober, så har man
en vecka på sig att skapa bilder. Denna kväll låter vi alla bilder som tagits på
respektive tema under veckan tävla mot varandra.

Torsdag 8 november
Studiofoto
Ikväll blir det studiofoto. Porträtt, närbild, stilleben mm. Vi använder klubbens
studioblixtar eller egna kamerablixtar och experimenterar med reflexskärmar
och softboxar. Ta med föremål som du vill fotografera.

Tisdag 20 november
Ridsport
Fredrik  Jonsving  som fotograferar  mycket  ridsport
besöker oss i kväll. Han kommer att visa bilder och
prata om ridsportfoto, hur det går till och vad man
bör tänka på. Han kommer även att berätta hur han
började.

Torsdag 6 december
Säsongsavslutning
Säsongen avslutas med att vi alla tar med våra bästa bilder som vi tagit under
hösten och så tittar vi på dem tillsammans. Denna kväll är även sista chansen
att lämna in bilder till klubbmästerskapet och så tar vi en titt på vårens pro-
gram.Foto: Roger Bengtsson
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