
Program våren 2015

Vi träffas alltid udda veckor på onsdagar kl.19.00 på Österlens museums lokal. Ingång är museets 
butiks dörr mot Storgatan.

14/1 Klubbtävling: Påsikt svart/vitt - fritt tema. Genomgång och arbete  inför deltagande i 
RIFOutställningen. Vi kommer också att ha en genomgång angående klubbtävlingsteman "fånga 
ljus och skugga" och "folk på stan".

28/1 Klubbtävling: Digitalt färg - tema: Folk på stan. Denna kväll kommer vi också att arbeta med 
RIFOutställningen.

11/2 Klubbtävling: Påsikt svart/vitt - tema: Fånga ljus och skugga. Denna kväll är det också "vänd 
upp" så man ska ha med två bilder på temat som vi använder i vänd upp. Där alla får chansen att 
tycka till om två bilder som man slumpmässigt fått.

25/2 Årsmöte.
Klubbtävling: Digitalt färg - fritt tema: Krister kommer att gå igenom temat "minimalism" inför 
klubbtävlingen den 25/3.

11/3 Klubbtävling: Digitalt svart/vitt - fritt tema. Jonas kommer att ha en genom gång av temat 
"panorama" inför klubbtävlingen den 22/4

OBS denna kväll får vi besök av Dandy Dealino från Hong Kong

Dandy är precis som vi en duktig fotograf som kommer att visa lite av sina bilder och berätta om 
dem.
Titta gärna på hans bilder på "Flickr" och han har även en hemsida som är under uppbyggnad.

flickr

dandydealinophotography

25/3 Klubbtävling: Påsikt färg - tema: Minimalism. Denna kväll är det också "vänd upp" så man ska
ha med två bilder på temat som vi använder i vänd upp. Där alla får chansen att tycka till om två 
bilder som man slumpmässigt fått.

8/4 Klubbtävling: Påsikt svart/vitt - fritt tema. Krister kommer också att visa bilder från sin resa till 
Filippinerna december 2013.

22/4 Klubbtävling: Digitalt färg - tema: Panorama. Det kommer också att bli en bildvisning från en 
av våra medlemmar.

6/5 Jane Lindblad från Scania Fotoklubb i Sjöbo kommer till oss denna kväll. Hon kommer att visa 
och berätta om sina bilder. Besöpk gärna hennes hemsida www.lindbladh.se
Vi kommer såklart också att ha Klubbtävling denna kväll: Påsikt svart/vitt - tema: Stående format. 
Bilderna kommer att fungera som kandidater till "Sillaplankett" till sommaren.

20/5 Vi kommer att vara ute för en fältskjutning, Tomas och Karin planerar detta och bilderna 
kommer att användas till klubbtävlingen den 3/6.

3/6 Klubbtävling: Digitalt färg eller svart/vitt - bilderna från fältskjutningen.

17/6 Avslutning hemma hos Peter i Mellby med korvgrillning. Det kommer även att hållas 
klubbtävling denna kväll i Påsikt färg eller svart/vitt - tema: Porträtt.

https://www.flickr.com/photos/dealino13/
http://www.lindbladh.se/index.htm
http://dandydealinophotography.weebly.com/
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