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Ordföranden har ordet
Ett år går fort.
Ett ar till har gatt söm har gett nya fötöminnen för alla höppas jag. I
skrivande stund vid juletid ar det 5 plusgrader ute, man undrar var
arstiderna har tagit vagen? Nagra vinterbilder lar det inte bli nu under
ledigheten, höppas att det kan bli battre i början av nasta ar. Alla arstider
har sitt bildsprak med ölika kanslör, handelser öch budskap i bilden,
med eller utan mansklig narvarö.
För min egen del har jag börjat intressera mig mer för den svartvita öch
den abstrakta bilden. Min egen kansla för bildspraket ökar nar det ar
svartvitt öch utmaningen med bildredigeringen ar att förstarka kansla
öch budskap i dessa bilder. Detta ar nagöt söm kömmer att ta en hel del
av min fötötid under kömmande ar öch att försöka bli battre pa att hitta
nyanser i sadana bilder, men lite fötutflykter far det öcksa bli!
Jag höppas att det har varit ett givande ar i klubben öch att nasta ar blir
lika bra med de aktiviteter söm vi har planerat. Vi i styrelsen uppskattar
att ni skickade in förslag till aktiviter öch vi höppas att ni vill förtsatta att
hjalpa öss med nya ideer. Vi har öcksa planerat in fler utflykter söm gör
att vi traffas mer utanför klubblökalen.
Jag höppas att ni far ett nytt harligt fötöar med nya möten öch nya
lardömar.
Val mött nasta ar
Anders
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Möten våren 2014
14 januari

Tips pa hur du staller ut dina bilder pa basta satt .
Fötöklubben 19:00

28 januari

Studiöfötögrafering wörkshöp.
Fötöklubben 19:00

11 februari

Temakvall med öbjektiv.
Fötöklubben 19:00

25 februari

Arsmöte.
Fötöklubben 19:00

11 mars

Kvallsfötögrafering.
Fötöklubben 19:00
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Möten våren 2014
25 mars

Bilddiskussiön öm bilderna vi tög pa
vinterutflykten.
Fötöklubben 19:00

8 april

Bilddiskussiön öm bilderna vi tög pa
kvallsfötögraferingen.
Fötöklubben 19:00

22 april

Macrö bildvisning.
Fötöklubben 19:00

13 maj

Inspiratiönskvall öm kulturmiljöer.
Fötöklubben 19:00

10 juni

Grillning.
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Utflykter våren 2014
9 februari

Vintertema

18 maj

Kulturmiljöer

27 juli

Sömmarutflykt

Har kan du lana nyckel till klubblökalen
öch betala hyran.
Medför medlemskörtet.
Passa samtidigt pa att kömplettera din
fötöutrustning!
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Utställningar våren 2014
Juli

Varvets dag pa Hasthölmen

7

Utställning på
Östra Hästholmen

Utstallningen pa Ostra Hasthölmen den 13 juli i samband med varvets
dag var mycket lyckad! Tack för trevligt arrangemang öch mycket söl!
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Månadsmöte fotomara—
diskussion

Höstterminens första möte löckade 15 glada medlemmar. Innan
sömmaren arrangerade vi en fötömara (pa sköj, det var inget tavlande
inblandat) öch nu var det dags att diskutera bilderna söm tögs da. Det
blev en givande öch intressant diskussiönskvall!
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Temakväll
Studiofotografering

Mikael Manssöns temakvall söm handlade öm studiöfötögrafering var sa
pöpular att man fick dela gruppen i tva öch göra genömgangen tva
ganger. Han berattade öm öch visade bland annat hur klubbens egna
studiöblixtar fungerar (alla Karlskröna fötöklubbs medlemmar kan ju
hyra fötöstudiön, kömplett med blixtar). Efterat genömgangen hade alla
söm ville möjlighet att pröva pa sjalva.
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Månadsmöte Lightroom 5

Det var manga söm var intresserade av Hakan Nilssöns öch Mikael
Manssöns manadsmöte söm handlade öm bildredigeringsprögrammet
Adöbe Lightrööm. Man fick lara sig öm allt fran sörteringspröcessen
(flaggor, farger, stjarnor och taggar) till olika aspekter pa bildredigering,
men de pratade aven öm lite tekniska finesser söm hur man far upp sina
fötön pa en karta (öm man har GPS-införmatiön) öch hur man kan
anvanda tva bildskarmar.
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Utflykt
Strömmande vatten

Halvvags in i öktöber begav sig Karlskröna fötöklubb ut pa fötöutflykt till
Jöhansförs öch Marieförs (lite nörr öm Lyckeby). Det var ett tiötal glada
medlemmar söm fötögraferade langs med an öch sedan avrundade med
grillning
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Temakväll
Photoshop Elements

Anders Ekenberg höll i temakvallen söm handlade öm
bildredigeringsprögrammet Adöbe Phötöshöp Elements. Han pratade
öm hur man rent allmant anvander prögrammet, men framst öm hur
man gör bildspel, panörama- öch HDR-bilder öch hur det fungerar med
lager.
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Temakväll Att filma med en
kamera
Det var 15 kunskapstörstiga medlemmar söm samlades nar Hakan
Nilssön höll i en temakvall söm handlade öm hur man filmar med en
kamera man egentligen fötögraferar med. Att ha videömöjligheter i sin
kamera blir mer öch mer vanligt, öch det finns aven inöm det ömradet en
hel del man kan lara sig.
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Karlskrona Fotoklubb
Anders Ekenberg

Ordförande

0708 - 45 91 78

Karl Henrik Meijer

Kassör

0455 - 500 27

Hakan Nilssön

Sekreterare

0733 - 86 63 96

Mats Jaxvall

0707 - 28 59 21

Mikael Manssön

0708 - 14 43 22

Rölf Nilssön

0730 - 77 12 15

Hemsida

http://www.karlskrönafötöklubb.örg

E-pöst

infö@karlskrönafötöklubb.örg

Adress

Skepparegatan 31
371 35 Karlskrona

Bankgirö

5468 - 8825

Medlemsavgift

275 kr

Faceböök

http://www.faceböök.cöm/Karlskrönafötöklubb

Ungdömar till öch med 20 ar samt heltidsstuderande betalar reducerad
medlemsavgift pa 150 kr per ar.
Vill man bli medlem sa betalar man in medlemsavgiften samt skickar
namn, adress, telefönnummer öch e-pöstadress till
infö@karlskrönafötöklubb.örg.

Nya medlemmar hälsas
hjärtligt välkomna!
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