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Månadens bild November färg
Tema Udda teknik/kreativt foto

Hej
Välkomna till vårt nyhetsbrev. Vi hoppas att ni uppskattar det och vill
fortsätta att få det. Om ni inte önskar att få information från oss så går det
att avanmäla sig i länken nedan.
Vi har fått en ny mailadress: info@atvidabergsfotoklubb.com

Resultat månadsbild november
Nu är omröstningen av månadsbilden november avslutad. Vinnare färg
blev Mats Halldén och vinnare svartvitt blev Gunilla Furutun. Ett stor grattis
till vinnarna.

Bedömning månadsbild december
Ge varje bild ett betyg 1-5 samt en frivillig motivering.
Du får ge samma betyg till era bilder. 5 är högsta betyg.
Dina egna bilder ger du betyg 0.
Titta på bilderna i full storlek på vår hemsida, innan du fyller i din
bedömning.
När ni har tittat på bilderna röstar ni i formuläret senast den 10 januari.

Månadens bild januari

Tema Årets bild 2020
Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar.
Inlämning senast 10/1 på

linlämning eller på mail.

Månadsmöten
Månadsmötet januari är inställt. Vi hoppas kunna ha möte i februari. Vi
planerar att även nästa år att ha månadsmötena i Kulturhuset.

RSF:s årsbok
Du som har beställt årsboken kan hämta den hos Agneta. Om du glömde
beställa årsboken så har vi några extra, priset är endast 50 kronor för
klubbens medlemmar.

Försäljning almanackan
Vår almanacka säljer bra hos vårat återförsäljare. Du kan köpa den hos Aart, Möllers Ur och optik, Shell/ 7 eleven, Förbutiken ICA Getingen och
Mårtens handel Björsäter. Om du inte kan köpa hos våra återförsäljare så
skicka ett mail till info så kan vi lösa det.

Utställningar
Vi har en del möjligheter till egna utställningar på biblioteket och på Linds
café. Skicka en intresseanmälan till info@atvidabergsfotoklubb.com om du
har bilder att ställa ut.
Vi önskar alla vår medlemmar en riktig God Jul om än lite annorlunda.
/Styrelsen

Månadens bild november svartvitt

På gång
Preliminärt Månadsmöte
februari
Månadens bild
Tema Gammalt & Nytt
Digirace
Tema Valfritt
Bildvisning av 2019 års KMvinnare och årets fotograf
Medtag ka
-3 februari kl 19
-I Kulturhuset

Fototips
Passa gärna på att besöka vår
grannkommuner som har na
ljusinstallationer.
LInköping Vinterljus 13/12-3/1
Norrköping Stad i ljus 1/12-28/2.
Julljusen släcks 13/1.
Mjölby Hjulljus 1/12-31/1
När ni har tröttat på vintermörkret,
rekommendas dokumentären
Terje fotografen lögnen och
sanningen som kan ses på SVT
play
Eller ett digitalt besök på
Fotogra ska,

Hjulljus Mjölby
Foto Margareta Johansson

Teman månadens bild

KM

December Valfritt enstaka bild

Mars KM 1, fritt bildval

Januari Årets bild 2020

Juni Digitalt KM 2, Vårblommor

Februari Gammalt och Nytt

Oktober KM 3, Det ensamma
trädet

April Stenar
Maj fritt bildval

Digirace:

September fritt bildval

Februari fritt bildval

November Gatufoto

Oktober Småkryp

December Kollektion

Copyright © 2020 Åtvidabergs Fotoklubb,
Du får detta nyhetsbrev som medlem i Åtvidabergs Fotoklubb eller att du
anmält intresse.

Hantera prenumeration:

Visa

Besök oss:

Uppdatera informationen

Visa online

Webben

Säga upp

Facebook
Mail

Sent with Get a Newsletter

