Augusti
2008

D

å var alltså äntligen (?) sommaruppehållet slut och det är dags att börja närvara på
månadsmöten och tävla och fika och så där. Jag har dock jobbat hela sommaren och drar
iväg på semester först nu, så det här blir en kortfattad Bländare.

V

i siktar på att ha en utställning på Folkets hus i höst, preliminärt i november, så börja
fundera på bidrag till den. Tidigare utställningar där har ju varit ganska välbesökta och
det finns väl ingen anledning att det skulle bli annorlunda i år.

P
V

å ABF har det blivit dags att byta ut bilderna, så ta gärna med bilder till månadsmötet i
september. Bilderna bör vara inramade och förberedda för hängning.

ill man tävla på lite mer internationell nivå än i klubbmästerskapet så kan man prova
lyckan i “8th Malmö International Exhibition of Photographic Art 2008". Mer
information om detta skall finnas på hemsidan, eller så frågar man någon på månadsmötet.
Sista inlämning är den 13:e september och det är digitalt som gäller i år.

D

en 21:a september är det dags för en utflykt igen. Det bär av till Forsaleden och för att
det skall fungera med transporter så är det anmälan på detta. Tanken är att vi skall
samlas vid busstationen i Östersund klockan 12 och sedan åka i samlad tropp. Hör av dig till
Kerstin om du är intresserad. Vi har tänkt oss att grilla där så ta med er korv, kött, pinnbröd
eller dylikt.

S

om vanligt efterlyser vi i styrelsen idéer på vad ni vill att vi skall ta upp på månadsmötena
eller vad ni kan bidra med. Kanske har ni skapat ett bildspel som ni vill dela med er av
eller så vill ni berätta om något specialintresse. Vi är öppna för alla förslag så det är bara att
slå en signal eller skicka ett mail.

N

u var det ju ett tag sedan sista tävlingen så det kanske kan passa med en uppdatering
kring ställningen. Här är den totala, man får räkna lite själv för att se hur man ligger till i
vardera klass.

Datum
31 aug

Tid
18:00

Aktivitet
Månadsmöte på ABF. Visning av fler bilder från Norgeresan.

10 sep

18:00

Diskussionsmöte på Svenssons Café.

21 sep

12:00

Utflykt till Forsaleden. Grilla och ta mästerbilder.

28 sep

18:00

Månadsmöte på ABF. Thomas och Gunilla informerar om kalibratorn.

15 okt

18:00

Diskussionsmöte på Svenssons Café.

26 okt

18:00

12 nov

18:00

Månadsmöte på ABF. Kom ihåg inlämning med tema
”människa/människor”. Thomas och Gunilla informerar om
diaskannern.
Diskussionsmöte på Svenssons Café.

30 nov

18:00

Månadsmöte på ABF. Julkortstävling.

