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Hej!
Efter lite uppmjukning med sommarbilder på augustimötet och fotomaraton i söndags (eller
nu på söndag beroende på när du läser utskicket ) är det nu dags för terminens första
tematävling. På onsdag tävlar vi på temat "Makro", så har ni tunt i bildbanken är det hög tid
att skruva på makrogluggen och börja bli närgången!
Vidare kommer vi att ägna en stund åt att gå igenom bildmaterialet och göra ett lämpligt urval
inför vår fotoutställning på Frölunda kulturhus (se info längre ner och i separat utskick).
Förhoppningsvis kommer vi att få ihop en mängd fina bilder som visar på lite av den
fotografiska bredden inom klubben.
Pga. det späckade schemat för onsdagens möte vill vi redan nu förvarna om att det denna
gång kan bli ont om tid för spontanvisning.
Höstutflykt 7 oktober:
Söndagen 7/10 gör vi en dagsutflykt till Tjolöholm utanför Kungsbacka, med en eventuell
fortsättning mot Fjärås Bräcka (programmet är ännu inte helt spikat). Traditionsenligt samlas
vi vid klubblokalen för att styra upp samåkning i bilarna och avresa sker kl. 09.00. Medtag
fika för förmiddagen, så planerar vi för ett stopp vid lämpligt café/matställe senare under
dagen.
Utställning Frölunda kulturhus:
Tiden för MFK:s stora utställning på Frölunda kulturhus närmar sig med stormsteg! Som
tidigare nämnts kommer vi att under septembermötet att välja ut vilka bilder som skall ställas
ut, så vi vill att alla anmälda tar med sig utkast på bilderna. Ta gärna med lite olika tänkbara
utställningsbilder så att mötet får några olika alternativ att välja mellan. Om ni är förhindrade
att komma på mötet går det bra att mejla in era bildförslag senast på tisdag
(info@molndalsfotoklubb.se).
Alla som har anmält sig kommer självklart att få med bilder på utställningen, men det är inte
säkert att man får med alla bilder som man tänkt sig.
De stora bilderna planerar vi att montera på kapa-platta och Frölunda kulturhus har generöst
nog erbjudit sig att göra jobbet med montering utan arbetskostnad (materialkostnad kan
eventuellt tillkomma) om vi kan leverera bilderna senast i slutet av september. De mindre
bilderna monteras i svart passepartout, och vi planerar därför att ha en gemensam
monteringskväll onsdagen 3/10. Kostnaden för framtagning av bilder och montering står
varje utställare för.
Bilderna ska preliminärt hängas upp den 9 oktober så då måste allt vara klart!
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Tematävling:
Schemat för årets tematävlingar:





Mars – Fritt tema
Maj – En färg
September – Makro
Oktober – Skogen (bedöms av Mölnlycke Fotoklubb)
 December – Kollektion 3 bilder (varje deltagare tävlar med en kollektion om tre
bilder)
Som vanligt uppmuntrar vi också alla medlemmar att ta med sig andra bilder för
spontanvisning och diskussion (även om det kan bli ont om tid just denna gång!). Att dela
med sig av tips & trix runt foto och bilbehandling i t.ex. Photoshop (PS Elements 7 finns
tillgängligt i klubblokalen) är också välkomna inslag för kommande möten.
Besök gärna klubbens hemsida http://www.molndalsfotoklubb.se/ för mer information om
klubbens verksamhet.
Följ även med i nyheter, debatt och inlägg via MFKs facebooksida.
Pierre Gildert
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