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Månadens bild november
Tema Arbetsplats Åtvidaberg

Hej
Vi har inte fått in tillräckligt med anmälningar för en adventsutställning så
vi väntar med utställningar till nästa år.
Det finns möjlighet att ställa ut sina bilder under december på biblioteket.
Anmäl intresse till mail .
Gruppen för landskapsfoto söker fler medlemmar samt foton till projektet
läs mer nedan.
På vår hemsida visas resultatet från fotomaran med Kisa fotoklubb.
Vi kommer även i år att erbjuda våra medlemmar att köpa RSF:s årsbok för
endast 50 kronor. Anmäl på månadsmötet eller på mail .
Vi uppmanar också våra medlemmar att registrera sig på RSF:s
medlemssida, Man kan välja om man vill att sina uppgifter är tillgängliga
för klubbens medlemmar eller enbart RSF:s och klubbens administratörer.
Månadens bild december är en kollektion bestående av tre bilder Enbart

Månadens bild december är en kollektion bestående av tre bilder. Enbart
en klass välj om du deltar med en kollektion i färg eller en svartvitt.
Östsvenska distriktet bjuder in till fotoföredrag via ZOOM. Vill man delta
hemifrån anmäler man sig till ofdordforande@ofd-fotoklubbar.se senast 14
november.
Finns intresse så kan vi titta gemensamt i ABF-lokalen. Meddela senast
14/11 till info@atvidabergsfotoklubb.com om du vill titta gemensamt.
Mer information från Östsvenska fotodistriktet nedan.
/Styrelsen

Studiecirklar
Studiecirkelstart flyttas till våren och startar 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.

Nytt från Projekt landskapsfotografi
Vi har startat ett projekt med att fotografera landskap med målet att göra
en utställning under hösten 2023.
Vi har startat en grupp som jobbar med planeringen av projektet och som
kommer att göra bildvalet. Det finns platser kvar i gruppen. Vill du delta i
gruppen skicka ett mail till info@atvidabergsfotoklubb.com.
Foton till projektet kan laddas upp till: Inlämning landskapsfoton eller
lämnas in på månadsmötet. Använd gärna formaten 4:5, 2:3, 3:4, 1:1 eller 1:5
och högupplösta bilder. Valda bilder kan redigeras efter urvalet. Namnge
gärna filerna efter fotoplats.
Under kommande månadsmöten kommer vi att titta på de

landskapsfotograferier som lämnas in till projektet. Vi hoppas att många
vill delta och tar med bilder till våra möten.

Månadens bild september
Tema valfritt

På gång

Onsdagsträff 16 november
Panorama
Jorden runt fotografering.
Ta med bilder som ska
sammanfogas till
panorama och bärbar dator
om du har.
16/11 19:00
ABF-lokalen
Medtag eget fika

Månadsmöte 7 december
Fotoprojektet landskapsbilder.
Ta med dina landskapsbilder.
Kamerafodralet
Utmaningen
Bildvisning kollektioner i
Östsvenskan
Månadens bild
Tema: Kollektion med tre bilder.
Enbart en klass. Delta med färg
eller svartvit kollektion.
- 7/12 kl 19
- ABF-lokalen

Foto Lars Johansson

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

Utflyktstips

Ordföranden har ordet
Hej på er alla!
Jag hoppas att ni alla mår bra i höstmörkret!
Detta nyhetsbrev innehåller mest information angående Östsvenskan och
temat för inlämning klass C "DIMMA". Det blir lite snabba ryck med
inlämningen av bidragen, men det fixar ni i alla fall tror jag. Åtvidabergs
Fotoklubb kommer att arrangera Östsvenskan 2023. Huskvarna FK
hanterar klass A, Värnamo FK hanterar klass B och Eksjö FK hanterar klass
C. Ni kommer få information senare till vilken adress ni ska skicka de olika
klasserna.
Något annat som är ganska stort är att alla fotodistrikten har gått samman
till en gemensam digitalt föredrag med Gatufotografen Mats Alfredsson.
Detta finner ni i inbjudan längre ner i brevet. Hoppas ni vill delta!
För att nyhetsbrevet ska nås ut till så många av våra medlemmar som
möjligt, vore vi tacksamma om ni klubbvis eller individuellt vill skicka in era
mailadresser till oss på info@ofd-fotoklubbar.se, så kan vi lägga in så ni får
nyhetsbrevet direkt till er privata mail.
Vänligen
Marianne Lindblom
ordforande@ofd-fotoklubbar.se
Östsvenska Fotodistriktet
Vi verkar i Östergötland och Småland för anslutna klubbar och
klubbmedlemmars utveckling inom
fotokonsten genom erfarenhetsutbyten och klubbledarträffar samt
fototävlingen Östsvenskan.
Vi arbetar också för ett utökat samarbete mellan klubbarna i distriktet
genom hemsidan Östsvenska Fotodistriktet och genom Nyhetsbrev, där
klubbar kan skriva om olika klubbaktiviteter, föreläsningar och utflykter.

Östsvenska Fotodistriktet består av 16 anslutna fotoklubbar med över 500
medlemmar i regionen. Östsvenska Fotodistriktet är i sin tur anslutna till
Riksförbundet Svensk Fotografi.
I

håll

Innehåll:
Ordföranden har ordet
Inbjudan Fotoföredrag Mats Alfredsson
Inbjudan till klubbledarträff
Inbjudan till Årsstämman och Östsvenskan 2022
Regler för klubbpris
Tävlingsklasser
Inlämning av bilder
Märkning av bilder
Kontaktuppgifter till ÖFD:s styrelse

Inbjudan till Årsstämma och Östsvenskan 2023
Välkommen till Östsvenska Fotodistrikts Östsvenskan och Årsstämman
2023 som arrangeras av Åtvidabergs Fotoklubb
När: Datum kommer senare
Var: Åtvidaberg
Tid: Kl. 10-16 ca.
Inlämning av tävlingsbilder:
Tävlingsbilderna skall vara arrangörsklubbarna tillhanda senast den
31 januari 2022. Digitala bilder samt digitala bilder av kollektionerna, med
en storlek om max 2000 pixlar på längsta sidan samt max 2 mb i
storlek, skickas på ett usb-minne till:
Bilder klass A (kollektioner) Huskvarna FK ansvarar för denna klass
Bilder klass B (tema Fritt) Värnamo FK ansvarar för denna klass
Bilder klass C (tema Dimma) Eksjö FK ansvarar för denna klass
Varmt Välkomna!

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