Här kommer vårens program för Vellinge Fotoklubb!
Vellinge fotoklubb har en delvis ny styrelse sedan årsmötet i mars. Styrelsen har startat ett förnyelsearbete
som går ut på att engagera medlemmarna och tillvarata deras speciella fotointressen samt önskningar
angående aktiviteter med syftet att öka kunskaperna om foto för hela klubben.

För någon vecka sedan sände vi ut en enkät med frågor om önskemål för VFK:s kommande verksamhet. Vi
fick många intressanta förslag och har lagt in flera av dem på programmet.


Onsdag 8 maj kl.18.30 Vellinge bibliotek
Bilddiskussion. Vad kännetecknar utställning- och tävlingsbilder? Tomas och Lennart reder ut
begreppen.
Vi lär av varandra genom att domarkommittén ger konstruktiv bedömning av medlemmarnas egna
bilder. Skicka 1 eller 2 digitala bilder till lennart.hansson@ayus.se senast 4:e maj och tala om under
vilken kategori, utställnings- eller tävlingsbild, du önskar få bilden bedömd och om du vill ha bilden
bedömd med eller utan ditt namn (anonym bedömning) inför klubbmedlemmarna. Bildmått 1080 pixlar
kortaste sidan.
Tänk på att använda bilder som du tycker passar i någon av de två kategorierna.
På mötet försöker vi i mån av tid också ordna bedömning i enrum, ta i så fall med en eller två digitala
eller utskrivna bilder.



24 eller 25 maj Samåkning till RIFO i Simrishamn. Särskilt utskick. Om du inte fått det kontakta brittelise.bjornhov@telia.com



Tisdag 4 juni kl.18.30 (OBS tisdag!) Vellinge bibliotek
Bildredigering. Du konverterar och redigerar en gemensam bild till svartvitt och presenterar den. Vi lär
av varandra. Bilden kommer via e-mail i förväg.
VFK:s strategi. Styrelsen presentera visioner och mål.



Sommarens bilduppdrag ”Min sommarbild” – din personliga tolkning av sommarens känsla. Skicka
digitalbilden till lennart.hansson@ayus.se senast 31 augusti. Visas 4 september på första höstträffen.



På höstprogrammet; Inbjudna gäster, gruppträffar för specialintressen, fotoexkursioner, studiebesök,
månadsträffar med bildframtagning, studiofotografering, mobilfoto, dokumentärarkivering, digitaloch påsiktstävling samt Trekamp i Ystad i september.



Utställningsmöjligheter Som medlem har du 3 olika utställningsplatser (Vellinge, Höllviken och Skanör)
att välja på för att visa dina bilder för en större krets.

Styrelsen i Vellinge fotoklubb med nye ordföranden Lennart Hansson

