Falkenbergs
fotoklubb
Våren 2022
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!

Foto: Inger Myrén
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 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.

Program våren 2022
Även denna vår gäller Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer.
Aktiviteterna är planerade för träffar både inomhus och utomhus men kan komma
att ske digitalt via Teams om restriktionerna ändras.
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 i ABF:s lokaler på Lasarettsvägen 11 om ingen
annan tid anges eller via Teams. Mer information om Teams, se sista sidan.
13 januari, torsdag

Bilder från helgerna som varit
Vi träffas på ABF och tittar på medlemmarnas bilder från ”helgerna som varit”.
Katten i granen, nyårssupén eller vackra snölandskap?
Skicka in dina bilder, max 6 st, senast den 11 januari till:
falkenbergs.fotoklubb@gmail.com
1 februari, tisdag

Abstrakta bilder - digitalcup
Uppföljning av studiebesöket på Hallands konstmuséum då vi tittade på abstrakta
foton/konstverk. Nu är det vår tur att tolka ämnet.
Hur tolkar du abstrakt fotokonst? Som inspiration kan du hitta foton på ex.vis
YouTube och fb-sidan ”Kreativt och abstrakt naturfoto”.
Skicka in dina bilder, max 6 st, senast den 30 januari till:
falkenbergs.fotoklubb@gmail.com
13 februari, söndag kl.16:00 – 18:00
Årsmöte nr 72
Årsmötet, nr 72 i ordningen, hålls på ABF.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar kommer Bo Strömberg att berätta om
”Bilder och bildspel från när och fjärran”.
Därefter presenteras resultatet av 2021 års Klubbmästerskap av Magnus Karlsson,
ordförande i fotoklubbens jurygrupp.
24 februari, torsdag

Kvällsfoto i stan

Vi samlas vid ABF-huset och går gemensamt till stan för att fotografera kvällens
liv och rörelser i kvällsljuset.

15 mars, tisdag

Fotobesök

Vi gör ett fotobesök i Steninge Glashytta i Gullbrandstorp eller i Smedjan i
Sibbarp – du har alltså möjlighet att välja!.
Här får vi använda vår kreativitet för att hitta spännande vinklar, ljus, i färg eller
svart/vitt då konsthantverkaren är i arbete.
7 april, torsdag

Bildvisning från kvällsfoto och fotobesöket
Vi träffas i ABF-lokalen för att titta på bildresultaten från ”Kvällsfoto”,
24 februari och ”Fotobesök” 15 mars.
Maila dina bilder, max 6 st från respektive tillfälle till:
falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast den 5 april
26 april, tisdag

Makro i skogen
Halmstad fotoklubb gör oss följe till skogen och fotograferar småkryp, löv eller

annat som kommer i vår väg med fokus på ”makro”.
Vilken skog och var vi ska träffas meddelas senare i medlemsutskick via mail
19 maj, torsdag

Harplinge kyrkogård, visning
Tillsammans med Halmstad fotoklubb får vi en guidad visning av Harplinge
kyrkogård.
Kyrkogården blev utsedd till ”Årets kyrkogårdsförvaltning” år 2017 med
motiveringen:
”Harplinge kyrkogård påminner mer om en stadspark än en begravningsplats. Här
finns konstinstallationer, fikaplatser och vackra stråk att promenera längs”.
14 juni, tisdag

Mobilkameran, fotografering och bildvisning Våravslutning
Som avslutning träffas vi vid ABF-huset och väljer mobilkameran som verktyg då
vi fotograferar i närområdet. Därefter visar vi bilderna och avslutar med en
gemensam fika.
Under året planeras även för:
Fotografi Falkenberg 2022, Kamerateknik del 1 och 2, Bildbehandling del 1 och 2,
Panorering – fotografering på motorbanan med Lasse Hoffman, Fotoutställning i
ABF-huset, Vår/sommarutflykt med Halmstad fotoklubb och studiofotografering.

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
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".

