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Månadens bild september
Tema Valfritt

Välkomna till höstens aktiviteter
Onsdagen 28/9 träffas vi och väljer ut bilder till RSF:S klubbtävling.
Nu börjar hösten med många möjligheter att fotografera landskap till vårt
projekt.
Under hösten planerar vi att starta flera studiecirklar. Gå gärna in på vår
hemsida och anmäl inttresse. Känner du någon som kan vara intresserad
så tipsa gärna om våra studiecirklar.
Under oktober startar vi den första studiecirkeln, Lär känna din kamera.
Det finns några platser kvar om du inte har anmält dig än.
2 oktober bjuder Kisa fotoklubb in till fotomaran på hemligt mål mer info
nedan.
Naturskyddsföreningen har bjudit in till en föreläsning med Mattias Klum
där även fotoklubbens medlemmar är välkomna.
/Styrelsen

Studiecirklar

Under hösten planerar vi att starta upp studiecirklar om tillräcklig intresse
finns. Tipsa gärna vänner och bekanta. Anmäl gärna intresse via vår
hemsida eller på mail.
Ta bättre bilder
Lär dig ta bättre bilder med mobil eller vanlig kamera.
4 träffar fri nybörjarkurs
Lär känna din kamera
Vi lär oss grundläggande funktioner på systemkameror och lite mer
avancerade kompaktkameror.
4 träffar fri nybörjarkurs
Photoshop elements
Vi lär oss redigera bilder i Photoshop elements
6 träffar Fritt för medlemmar 100 kr för icke medlemmar.

Fotomara 2 oktober
Tillsammans med Kisa fotoklubb åker vi till hemlig plats där vi fotograferar
på 8 teman som presentaras på plats. Varje fotograf tävlar med en bild per
tema.
Fika kommer att finnas på plats. Meddela gärna snarast om du vill delta för
att Kisa FK ska kunna beräkna mängden fika. Anmälan till
kontakt@atvidabergsfotoklubb.com
Samling vid Kulturhuset kl 9:55.

Föreläsning med Mattias Klum
Projekt landskapsfotografi
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.
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På gång

Onsdagsträff 28 september
Vi träffas ooch väljer ut bilder till
RSF:s klubbtävling. Klubben deltar
med 10 bilder och varje fotograf får
delta med max 2 bilder, RSF
klubbtävling
Ta med 2-4 bilder som du vill delta
med, vill bara hjälpa till att välja
bilder så är du lika välkommen.
Medtag eget fika
-28/9 kl 19:00
-ABF-lokalen

Fotomara 2 oktober
Fotomara med Kisa fotoklubb.
Medtag kamera med tomt
minneskort.
-2/10 kl 9:55
-Parkeringen Kulturhuset

Onsdagsträff 19 oktober
Onsdagsträff
Landskapsfoto
Medtag eget fika
- 19/10 kl 19
- ABF-lokalen

Foto Agneta Larsson

Teman månadens bild 2022

Teman KM 2022

Januari Bild från 2021

Mars Fritt motivval

Februari Kyla

Juni digitalt Fågelperspektiv

April På fel plats

Oktober Sommaräng

Maj Fritt motivval

Teman Digirace 2022

September Fritt motivval

Februari Väder

November Arbetsplats Åtvidaberg

Oktober Fritt motivval

December Kollektion 3 bilder

Teman KM 2023
Mars Fritt motivval

Teman månadens bild 2023

Juni digitalt Ej bestämt

Januari Min bild från 2022

Oktober Ej bestämt

Februari Intima landskap

Teman Digirace 2023

April Regn

Februari Väder

Maj Fritt motivval

Oktober Fritt motivval

September Fritt motivval
November Ej bestämt
December Kollektion 3 bilder
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