
Falkenbergs 
fotoklubb 
Våren 2020 

Gillar du fotografering? Vill du utvecklas tillsammans med andra som också är 

fotointresserade? Då är Falkenbergs fotoklubb något för dig. Kom till någon av 

våra träffar och se hur vi har det! Nybörjare som rutinerad är välkommen. 

 

 

 

 

 

I Falkenbergs fotoklubb ser vi det personliga mötet med andra fotografer som 

en möjlighet att komma vidare i det egna skapandet. I diskussioner kring bilder, 

teknik och prylar är det många frågetecken som rätas ut med gemensamma 

krafter från klubbens medlemmar. Samarbetet med Halmstads fotoklubb ökar 

möjligheterna att skapa en kreativ miljö. I Falkenbergs fotoklubb är alla väl-

komna - 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. 

Foto Thomas Kerkai 
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Program våren 2020 
Om inget annat anges hålls våra möten klockan 18:30 i ABF:s lokaler på Lasa-

rettsvägen 11. 

14 januari tisdag 
Säsongsstart med yrkesfotografi 

En yrkesfotograf gör oss den äran och kommer och föreläser om sina 

erfarenheter och fadäser i yrket. 

 

6 februari torsdag 
Bildkritik och förbättringsarbete  
Ta med tre bilder för kritikövningar. Finns det något som är rätt eller fel? 
 

16 februari söndag 16:00 till ca 18:00 
Årsmöte nr 70  
Kaffekalas med hemlig föredragshållare förutom sedvanliga årsmötes-

förhandlingar förstås och redovisning av klubbmästerskapet. 

 

25 februari tisdag  
Kirgizistan 
Thomas Andersson/N visar bilder från sin resa i Centralasien. Höga berg och 

djupa dalar långt, långt öster om sta’n. Färdades Thomas på Sidenvägen? 

 

19 mars torsdag 
Mobilfoto 

”Den bästa kameran är den man har med sig”, är ett talesätt. Kan luren användas 

till att fotografera med? Vi provar i marskvällen hur det kan fungera. 

    
7 april tisdag    
Fotofika med kaféinnehavarens bildval. Vi fotograferar och kaféet får välja ut 

sin bild. Detaljer om programpunkten i senare information. 

 
25 april lördag 
Stadskampen i repris.  
Halmstad-Falkenberg, Falkenberg-Halmstad. Falkenbergare tolkar Halmstad i 

bild. Samåkning från ABF 10:00. Samling vid biblioteket i Halmstad. Sista 

fotodag är midsommardagen. Inlämning av bilder (digitalt) senast 15 juli. Max 

1920x1080 pixlar och max 2MB filstorlek. Redovisning första innemötet i 

höst.Mer detaljer senare. 
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28 april tisdag 

Gatufoto i Ullared.  
Fotografera köpglädjen och konsumismen utan att själv förköpa dig. Samåkning 

från ABF 17:00. 

 

16 maj lördag 

Fotoresa till Marstrand tillsammans med halmstadsklubben.  

Fotografera en fästning utan att sitta där. Detaljer om arrangemanget i senare 

information.  

 

28 maj torsdag 

Makrofotografering  

”On location” i Louise och Anders Ullstadius trädgård. Ulrika Arnell från 

Halmstads fotoklubb medverkar. Samåkning från ABF 17:30.  

 

Vi har mer: 

 

 Hemsida: http://www.falkenbergsfotoklubb.se/ 

 

 Facebookgrupp  

 

 Möjligheter till studiofotografering 

 

 Fotografi Falkenberg 2020  

Väl mött! 
 

 

  

http://www.falkenbergsfotoklubb.se/
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Klubbinformation 
Medlemsavgifter. 

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:  Thomas Kerkai, ordforande(at)falkenbergsfotoklubb.se 

Kassör:  Anna-Lena Ekström, kassor(at)falkenbergsfotoklubb.se 

Sekreterare:  Mats Axelsson sekreterare(at)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. 

 

 

 


