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".

Klubbmästerskap
Numera genomförs klubbmästerskapet med digitala bilder. Varje medlem har
rätt att lämna in maximalt tre bilder. Klubbmästerskapet har inget tema.
Inlämning sker senast vid årets sista medlemsmöte. Bilderna bedöms av en utomstående jury. Detaljer om hur bilderna ska lämnas in kommer med epost till
medlemmarna.
Resultatet redovisas i samband med vårens årsmöte.

Falkenbergs
fotoklubb
Hösten 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!
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.
Foto: Patric Rosberg
Du får gärna hänga med på några träffar innan du bestämmer dig för att bli
medlem.

Program hösten 2022
Välkommen att delta i höstens aktiviteter!
Vi satsar på att utöka programmet under hösten med fler tillfällen för träffar.
Våra träffar börjar klockan 18.30 i ABF:s lokaler på Lasarettsvägen 11 om
ingen annan tid anges.
17 augusti, onsdag

Grillkväll med Halmstads fotoklubb
Höstens aktiviteter börjar med en grillkväll tillsammans med Halmstad
fotoklubb.
Medtag egen dricka och grillkorg.
Halmstad fotoklubb är arrangör - mer information om tid och plats kommer via
mail
30 augusti, tisdag

Gunnarstorps Trädgårdar
Vi besöker Gunnarstorps Trädgårdar i Vessigebro där det ges möjlighet att
fotografera blommor som dahlior och pioner mm och även köpa en bukett
egenplockade blommor med sig hem.

27 oktober, torsdag

Bilder från Ukraina
Karl Ekelund Pedersen (Smeden i Sibbarp) har gjort flera resor till Ukrainska
gränsen men även resor långt in i landet med förnödenheter och utrustning
sedan kriget startade i februari.
Han dokumenterar resorna för att kunna berätta om situationen och behoven.
Nu kommer han till fotoklubben med bilder och skildringar av vad som möter
honom under resorna.
8 november, tisdag
Etiopien
Naturfotograf, föreläsare, fotoguide i Centralasien, foto- och naturguide på
hemmaplan samt fotoklubbens hedersmedlem Thomas Andersson, visar bilder
från en av alla sina resor. Den här gången är det Etiopien som skildras i ord och
bild om landets natur och folkets levnadsförhållanden.
24 november, torsdag

Smedjan i Sibbarp

Öppen tisdag

Vi besöker Smedjan i Sibbarp (hos smeden Karl Ekelund Pedersen)
Här går vi först igenom ”praktisk fotografi” med övningar i teknik och
”knappologi” innan vi använder vår kreativitet för att hitta spännande vinklar
eller ljus då konsthantverkaren eller någon av oss andra besökare är i arbete.

Vid bra väder fotograferar vi utomhus och vid dåligt väder ses vi inomhus på
ABF. Temat för ”öppen tisdag” växlar så håll utkik på klubbens facebooksida!

15 december, torsdag

13 september, tisdag

29 september, torsdag

Bildvisning
Bildvisning från sommarträffarna, digitalcup och fri bilddiskussion.
Skicka in max 6 bilder till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast den 27
september.
11 oktober, tisdag

Öppen tisdag
Vid bra väder fotograferar vi utomhus och vid dåligt väder ses vi inomhus på
ABF. Temat för ”öppen tisdag” växlar så håll utkik på klubbens facebooksida!

Luciafika och bildspel
Sista träffen för året och sista dag för inlämning av bilder till
klubbmästerskapet – se information på sista sidan i programmet.
Under kvällen utlovas, som tradition numera, Luciafölje med tärnor, luciafika
och bildspel med foton från höstens alla fototillfällen.
Max 6 bilder/medlem skickas in till falkenbergs.fotoklubb@gmail.com senast
den 11 december.
Under hösten planeras också för….
* att åter ställa upp klubbens studiobelysning för intresserade
* kurs i bildredigering,.Lightroom – grunder samt tips&trix
* panorering som kräver övning vilket vi får tillfälle att praktisera under någon
av tisdagarna
* fotoutställning i oktober

