
Höstens Program 2021

Ystads Fotoklubb
Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Lokal
Öja Smedja

om ej annat anges

Vi har nu haft ett och ett halvt år utan klubbträffar i fotoklubben. Det är inte optimalt men pandemin har satt spelreglerna och vi 
längtar alla till hur det var innan den påverkade vår vardag. Vi startar lite försiktigt med en ny tillfällig möteslokal som rymmer 
hundra personer och där vi inte behöver sitta i knäet på varandra. 
Alla kanske inte känner sig mogna för klubbesök ännu och det har vi all förståelse för och det speglar sig även i vissa tänkta bildvi-
sare och fördragshållares inställning som vi har kontaktat. 
Vi har försökt få ihop ett omväxlande program som kan stimulera, lära/förkovra och förnöja. Vi har inte gjort hela hösten ännu, 
utan vi delar upp den i två etapper.
Välkomna 
Styrelsen

Utefotografering efter tema och vi träffas på parkeringen utan för vår ordinarie klubblokal obs!! kl. 18.00.
Vi har med eget kaffe och vi fikar ute. Skulle det regna får vi gå ner i klubblokalen och sitta i vars sin hörna där.  

Inlämning Två Bilder till IngaBritt. ingabritt.carlsson.ruda(at)gmail.com
Inlämning till Närkampen senast den 29 augusti till Elsebeth elsebet.borg(at)telia.com

26 augusti

Göran Gustavsson visar och pratar bilder med brölande hjortar och andra djur i vår vackra natur.
Lars-Håkan informerar om vår nya hemsida. 

Olle S. gör en utvärdering av vår utställning i Tomelilla och visar bildspel därifrån. 
Arne har med sig 3 bilder som han vill ha en diskussion om och hoppas att det kan bli ett stående kvarts inslag varje gång, kallat 
Tre bilder på väggen.  
Redovisning  TvåBilder
Vi har alltid visning av egna medtagna bilder.

9 september

Elsebeth Borg visar bildprogram ”Mitt besök i Afrika/Kenya”
Lars-Håkan informerar om projektet studiofotografering och ljussättning.

Olle S. pratar om och visar det där med pixlar och bildupplösning, som är så svårt . Det kommer att bli ”lätt som en plätt” efter 
denna information. 
Tre bilder på väggen.  
Inlämning  TvåBilder till IngaBritt
Alltid visning av egna bilder

23 september

Konstfotograf ThorBjörn Johansson visar och pratar om sina bilder. 
 Lars-Håkan informerar om kameran och dess kryptiska inställningsmenyer.

Tre bilder på väggen.  
Redovisning  TvåBilder 
Egna bilder 

7 oktober

Gert och ”Wille” Ljungberg visar bilder från sydostasien.

Tre bilder på väggen.  
Inlämning  TvåBilder 
Egna bilder 

21oktober

4 november

19 november

3 december

Höstutflykt förslagsvis Dalby stenbrott
30 oktober

Program kommer senare.

Program kommer senare. 

Program kommer senare. 

Tävlingar under hösten
Närkampen:     Inlämning 29/8 Digitalt två bilder, färg eller   
           monkrom.
           Mått 1920px-1080px max 2mb

Hösttävlingen: Inlämning 29/10  Två klasser Digitalt och   
               samma mått som ovan.
Kollektion max 3 st och 3-5 bilder i varje, färg eller monokrom. 
Enstaka bild, max 3 st, färg och mått som ovan.

RSF Klubbtävling Uppladdning 31/10 Tävlingsledaren infor-
merar närmare.


