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å månadsmötet nu den 27 september kommer Staffan Husberg för att berätta om vad man
kan tänka på när det gäller porträttfotografering.
ästa diskussionsmöte är på Svenssons Kafé kl 18.00 den 14 oktober.

ånadsmötet den 25 oktober kommer en äventyrare som heter Christer Berg. Han skall
visa några korta filmer samt stillbilder och berättar om ”den osynliga älven”. Inlämning
till månadstävlingen har denna gång det jobbiga temat ”självporträtt”.

P

å det sista månadsmötet för året, den 29 november, visar Björn Englund några olika
inspirerande bildspel. Denna gång är det också dags att ta med sig ett par bilder med
julmotiv som vi sedan röstar på under kvällen.
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ydligen har skivan med bilder från DIFO 2007, det vi själva anordnade, försvunnit. Är
det någon som vet vart den är? Kontakta i så fall styrelsen.

en 13 och 22 oktober, en tisdag respektive torsdag, är det studiebesök hos Svenssons
ramar. Tiden som gäller är 18:30 båda kvällarna och maximalt sex personer vid varje
tillfälle. Eftersom nio stycken redan har anmält sig kan det bli trångt, men blir det fullt så
bokar Kerstin ännu en kväll, så kontakta henne för att anmäla dig. Tala samtidigt om vilken
dag som är bäst för dig. Ta med en bild (max A4) och 80 kr så får du en passepartout
tillverkad också

E

ftersom Gunilla har köpt hus utanför Lit och håller på med flyttbestyr så kommer Reinar
att ha hand om diaskannern och kalibratorn i fortsättningen. Om du vill låna någon av
dem så kontakta Reinar på telefon 070-600 84 63. Hyran för diaskannern är 50 kr för två
veckor plus en depositionsavgift på 500 kr, som fås tillbaka vid återlämnandet. Kalibratorn får
man låna gratis, men här har vi en depositionsavgift på 200 kr. Det finns dessutom möjlighet
att få hjälp med rengöring av sensorn i din kamera på ett månadsmöte. Ta bara med kameran
med fulladdat batteri så ordnar vi det.

S

om det ser ut just nu så kommer vi att ha en fotoutställning på Folkets Hus med början
den 9 november och tre till fyra veckor framåt. Nytt för i år är att varje medlem skall få
chansen att visa upp sig med en tavla på väggen mellan dörrarna till Peterson-Berger-salen.
Det finns bara ett krav – tavlans bredd måste vara minst 50 cm och maximalt 60 cm för att
den ska göra sig bra. Höjden är valfri. På så sätt kommer 15 medlemmars alster att få plats på

väggen. Blir vi fler får vi lösa det med lottdragning. Den som då hamnar utanför blir
direktkvalificerad nästa år. Vi har dessutom väggen vid soffhörnan där mindre bilder kan
hängas. Samtliga bilder skall självklart vara inramade.

E

tt tips inför fotoutställningen kan vara att Credenza lämnar 15 % rabatt året ut på canvas
vid beställning av två bilder. Det går bra med olika motiv. Prisexempel för 40x50cm med
ram är 360 kr med rabatten inräknad.

I

nlämningstiden på de digitala klasserna är ändrade. De digitala bilderna ska finnas på
mailkontot senast på månadsmötet varje månad (alternativt ta med bilden digitalt till
mötete). Detta för att usb-minnet ska kunna göras iordning och lämnas till Björn redan på
mötet.
En påminnelse om hur mailen ska se ut när ni skickar:
Digital A
Ämne/ärende: Klubbmästerskapet deltävling 6 Digital A
I mailet skriver ni ert namn och bifogar upp till två bilder. Bildstorleken ska vara max
1024x768. Bildfilens storlek ska hållas mindre än 1MB. Glöm inte ge bilden en titel.
Filnamnet är titeln på bilden.
Digital B kreativ
Ämne/ärende: Klubbmästerskapet deltävling 6 Digital B
I mailet skriver ni ert namn och bifogar upp till två bilder. Bildstorleken ska vara max
1024x768. Bildfilens storlek ska hållas mindre än 1MB. Glöm inte ge bilden en titel.
Filnamnet är titeln på bilden.
Ni ska alltså skicka ett mail per klass. Mailen sorteras upp efter deltävling och klass.

T

ill sist ett litet kalendarium.

27/9-2009: Månadsmöte kl 18:00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr.
14/10 2009: Diskussionsmöte på Svenssons Kafé kl 18:00.
25/10 2009: Månadsmöte kl 18:00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr.

