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: Mats Axelsson, ordforande(at)falkenbergsfotoklubb.se
Kassör:
Ann-Marie Johansson, kassor(at)falkenbergsfotoklubb.se
Sekreterare: Ulla Petersson, sekreterare(at)falkenbergsfotoklubb.se

Falkenbergs
fotoklubb
Hösten 2021
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.

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 annat anges.
Teams: Om mötet är digitalt, dvs Teams-möte, så kommer det en länk till alla
klubbmedlemmar via mail. Klicka på den medföljande länken för att vara med
på mötet. Är det första gången så starta i tid för att installera Teamsklienten,
klicka sedan på länken för att komma in i rätt "klubbrum".






Samarbetet med Halmstads
fotoklubb ökar möjligheterna att
skapa en kreativ miljö.
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.

Klubbmästerskap
Varje medlem har rätt att lämna in högst tre bilder till tävlingen. Bilderna skall
uppfylla följande krav:
Utskrivna bilder i färg eller svartvitt/monokromt.
Bilderna skall vara monterade på kartong eller annan styv skiva.
Varje bild får vara maximalt 40×50 cm, inklusive kartong/passepartout.
Bilderna ska vara märkta på baksidan med både signatur och titel eller nummer.
Klubbmästerskapet har inget tema. Inlämning sker senast på mötet den
9 december och resultatet redovisas i samband med vårens årsmöte.

Foto: Svenning Carlsson

Program hösten 2021
Höstens program är planerat utifrån Folkhälsomyndighetens rådande
rekommendationer och därmed är alla våra aktiviteter planerade för träffar
utomhus eller digitalt via Teams.
När vi träffas ska vi fortsatt vara noga med handhygienen, använda
handsprit/desinfektionsservetter och hålla avstånd till andra både utomhus och
då vi är inomhus. Delta om du är frisk!
Våra träffar börjar klockan 18.30 via Teams eller i ABF:s lokaler på Lasarettsvägen 11 om ingen annan tid anges. Mer information om Teams, se sista
sidan.

5 oktober, tisdag

Bildserie, ”Min vardag”
Fotografera din vardag och presentera med 8 bilder.
Bilderna ska vara tagna under ett och samma dygn.
Bildserien mailas senast den 3 oktober med eller utan bildtext till
falkenbergs.fotoklubb@gmail.com som sedan presenteras via Teams.
Flest röster för bästa vardagsskildring blir korad till ”Vardagsmästare”.
28 oktober, torsdag

Blixt i skogen

Grillkväll med Halmstads fotoklubb

Vi åker till den vindpinade skogen vid Suseåns mynning (norra sidan) och
fotograferar i mörkret med hjälp av några ljuskällor.
Ta med ficklampa, pannlampa, ljuslykta etc för att skapa spännande effekter.
Vi träffas kl.18:00 på parkeringen vid skogen.

Höstens aktiviteter börjar med en grillkväll och ”Walk & Talk” á la gällande
coronarestriktioner på en just nu obestämd plats.
Promenadtemat för kvällen är ”Vem är din förebild inom fotografi?”
Medtag egen dricka och grillkorg.
Halmstads fotoklubb är årets arrangör och information om tid och plats
kommer via mail.

4 november, torsdag
Fotovisning, ”Blixt i skogen”
Visning av bilder via Teams från 28 oktober, ”Blixt i skogen”.
Bilderna skickas in till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com
senast den 2 november och visas via Teams och via länk i Google drive.

31 augusti, tisdag

17 november, onsdag (Obs!)

Visning av bilder via Teams från vårens makrokvällar i Louise och Anders
Ullstadius trädgård.
Bilder skickas in till klubbens mail falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast
den 29 augusti .

Vi besöker Hallands konstmuseum och lyssnar till föreläsning om abstrakt
fotokonst/konst med Camilla Rosberg (konstnär) och Mattias Johansson
(intendent, Hallands konstmuseum). Därefter visas muséets kylda magasin,
fotosamlingar och vi kan även se pågående utställning med naturfotograf
Sven Gillsäter.
Vi träffas kl.18:30 på museet.

24 augusti, tisdag

Fotovisning, makro

4 och 11 september, lördag kl.13:00 – 16:00
Digital kurs, del 1 och 2 i kamera- och fotografiteknik
Inför kursen har deltagarna möjlighet att skicka in frågor ca en vecka i förväg
där svaren ges (av kursledarna Calle och Magnus) under kursens gång.
Inför del 2 får kursdeltagarna övningsuppgifter att lösa.
16 september, torsdag

Professionell porträttfotograf
Vi gör ett besök i studion hos en porträttfotograf och tar del av erfarenheter och
kunskaper. Ta med kameran!

Hallands konstmuseum

9 december, torsdag

Luciafika och bildspel
Sista träffen för året och sista dag för inlämning av bilder till
klubbmästerskapet.
Under kvällen utlovas Luciafölje med tärnor, luciafika och bildspel med foton
från medlemmarna på temat ”Året som gått”.
Max 6 bilder/medlem skickas in till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast
den 5 december.
Dessutom…..möjlighet till studiofotografering i klubblokalen och vi hoppas på
en fotoutställning i höst!

