
Vårens Program 2022

Ystads Fotoklubb

Januari

Februari

Ta med tänkta Rifobilder för diskussion 
*

Håkan Fredén 
visar bilder/fotografer från olika tider.  

*
   Inlämning till Trekampen

*
Ta med och visa egna bilder

*
Inlämning D  ”Två Bilder”

Jacques Montel 
 Visar bilder och pratar om sina fotoprojekt

*
Inlämning av påsiktsbilder till  Rifo

*
Redovisning D  ”Två Bilder”

27 
jan

Varannan
Torsdag
kl. 19.00

Lokal
Öja Smedja

om ej annat anges

Årsmöte 
med förhandlingar och val

*
Christer Rasmusson

visar bilder från Gardasjön

Ystads Fotoklubb 
www.ystadsfotoklubb.com

Mars
Rolf Jönsson

 "Vårt hotade djurliv - men också det vi männis-
kor gör med naturen"

*
Arne/Bengt berättar om en fotograf

*

Redovisning ”Två Bilder”

10 
mars

Hönshjärna, magnetkompass och 
delat föräldraskap. 

En smygtitt på fåglarnas hemliga liv.
Ornitolog, författare och fågelguide (reseledare)

Magnus Ullman
Visar bilder och berättar.

*
Inlämning till Vårtävlingen

*
Inlämning D ”Två Bilder”

24 
mars

Amatör tog Ystads äldsta färgbilder.
I Sverige fick han stämpeln "färgfotografen" som 
han bar med stolthet under hela sitt vuxna liv.
År 1928 kom han till Ystad.

F.d. museifotografen Hans Permbo 
visar bilder och berättar om 

Gustaf W:son Cronquists bedrifter i Ystad och 
Österlen på 1920 och 1950- talet.

*
Inlämning till

Digitalbildstävlingen
*

Inämning "Två Bilder”

24 
feb

10 
feb

OBS!  Sista möjligheten Inlämning av  Rifo påsiktsbilder 
till Tävlingsledarens hemadress. Lördag 29/1 

OBS! Måndag 31/1  Sista dagen för uppladdning av 
Rifobilder

13 
jan

Kurser och evenemangen i sam-
verkan med Medborgarskolan

OBS!  Sista möjligheten Inlämning av bilder till Trekampen 
på Tävlingsledarens hemadress senast söndag 16/1 

Fredagen 18 mars  Vernissage Trekampen i Eslöv
En spännande och prestigefylld tävling som pågått i 50 år detta året 
mellan klubbarna i Vellinge, Eslöv och Ystad. Tävlingen har tyvärr 
varit inställd p.g.a. pandemin. 2020-21.
Mer info kommer .

Fotovänner!
Även om pandemiläget är ett osäkert kort vågar vi oss 
på en vår med intressanta program. Vi har genomlidit 
två covidår och ändå uppehållit en god aktivitet om än 
långa tider på distans. En verksamhet som fungerat bra 
är projektarbete: hamnprojektet, utomhusutställningarna, 
ljus och skugga/studio – alla mycket lyckade projekt. 
Styrelsen har därför ett förslag: Projekt ”Dokumentera 
Ystad”. På första mötet tar vi upp det till diskussion. Ska 
vi dokumentera miljön (kanske mindre kända sidor av 
Ystad) eller människorna som verkar där (eller männis-
korna i miljön)? Låt idéerna flöda! 
Välkomna till fotoklubben våren 2022!
Ordförande

Bengt Svensson

Bengt Svensson tel. 0411-19696
Arne Hansson tel. 0723414195



Maj

Anders Tegnér
på Tegners Mat

kock, matutvecklare och fotograf
visar bilder och berättar om detta

* 
Inlämning D "Två Bilder”

21 
april

Avslutning 
och grillkväll. 

Tid och plats meddelas senare.

Juni

Upplevelser från Kenya     
Elsebet Borg

*
Redovisning  D   ”Två Bilder”

5 
maj

2 
juni

           
Utefotografering  OBS! Kl. 18.00

*  
Tema Ystad 

ny infallsvinkel.

19 
maj

Utflykt
Kristi Himmelfärdsdag

*
Utflyktsmål bestämmer vi under våren.

26 
majUdda tävlingsbilder

de värsta de bästa?
enligt

Olle S. Lundgren
*

Redovisning D  ”Två Bilder”

April
7 

April

Utflykt till Romele Konsthall och Fotoutställning 9/5 och där 
efter åkte vi till Häckeberga där vi fikade och promenerade 
i skogen runt sjön.

Utflykt till Lövestads åsar och där fika mitt i ramslöksbeståndet, en fin dag. Kristihimmelfärds dag 13/5


