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Månadens bild maj

Tema Valfritt

Hej

På onsdag träffas vi i ABF-lokalen och hjälps år med bildval till

vårutställningen. 

Fortsätt att fotografera landskap till vårt projekt.

Vi deltar på föreningsdagen 21 maj. Vi har bestämt att ordna en "på linan"-

utställning med bilder från klubbens medlemmar och allmänheten.

Kristi himmelfärdshelgen 26-28 maj håller vi utställning i Handelsbankens

gamla lokaler i Getinggallerian.

Månadsmötet i juni blir en ut�ykt till Bjärka Säby. Glöm inte att skicka in

bilder till vårt digitala KM.

Föreningsdagen

Vi deltar på föreningsdagen 21 maj. Vi bjuder in klubbens medlemmar och

åtvidabergarna att delta med bilder i A4-format. Bilderna kommer att

hänga i vårt tält på en lina. Vi hoppas att ni vill bidra med 4-5 bilder. 18 maj

träffas vi och förbereder utställningen.

Vårutställning

Vi har bokat fd Handelsbanken i Getinggallerian för vårutställning under



Vi har bokat fd Handelsbanken i Getinggallerian för vårutställning under

Kristi Himmelfärdshelgen  26-28 maj. Varje fotograf har en skärm till

förfogande för bilder med eget valt tema.

Vi hänger bilderna 25 maj.

Om du inte har anmält dig så gör det snarast till

info@atvidabergsfotoklubb.com.

KM 2 digital

Tema Fågel perspektiv

Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar.

Inlämning senast 5/6 på  �linlämning  eller på mail.

Projekt landskapsfotogra�

Vi har startat ett projekt med att fotografera landskap med målet att göra

en utställning under 2023. Under kommande månadsmöten kommer vi

att titta på de landskapsfotograferier som tas i projektet. Vi hoppas att

många vill delta och tar med bilder till våra möten.

Utställningar

Vi har har möjlighet till egna utställningar på biblioteket och i fd A-art

gulds skyltfönster. Skicka en intresseanmälan till

info@atvidabergsfotoklubb.com om du har bilder att ställa ut.

/Styrelsen

Månadens bild maj

Tema Valfritt

 

På gång
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Onsdagsträff 11 maj

Vi träffas och hjälps åt med urval

av bilder till vårutställningen

Medtag �ka

-11 maj kl 19

-I ABF-lokalen

Onsdagsträff 18 maj

Vi förbereder föreningsdagen.

Medtag �ka

-18 maj kl 19

-I ABF-lokalen

Föreningsdagen 21 maj

Vi deltar på föreningsdagen

-21 maj kl 11-14

-Torget

Vårutställning 26-28 maj
Geting gallerian

Vi hänger bilderna onsdag 25

maj 

Utställningen öppen torsdag till

lördag kl 10-16

Medtag �ka

-25 maj Hängning av bilder

-26-28 maj Utställning

-I Geting gallerian

Foto Sören Carlsson

Foto Sören Carlsson

 



Teman månadens bild 2022

Januari Bild från 2021

Februari Kyla

April På fel plats

Maj Fritt motivval

September Fritt motivval

November Arbetsplats Åtvidaberg

December Kollektion 3 bilder

Teman månadens bild 2023

Januari Min bild från 2022

Februari Intima landskap

April RegnPå fel plats

Maj Fritt motivval

September Fritt motivval

November Ej bestämt

December Kollektion 3 bilder

Teman KM 2022

Mars Fritt motivval

Juni digitalt Fågelperspektiv

Oktober Sommaräng

Teman Digirace 2022

Februari Väder

Oktober   Fritt motivval

Teman KM 2023

Mars Fritt motivval

Juni digitalt Ej bestämt

Oktober Ej bestämt

Teman Digirace 2023

Februari Väder

Oktober   Fritt motivval
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