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Hej!
Ingen har väl missat det fina (men kalla!) marsvädret som förhoppningsvis bjudit på ett och
annat fototillfälle. I tillbakablicken kan även noteras vår blixtworkshop som ägde rum 27 mars
i klubblokalen, förhoppnings tog alla vi som var där med oss några nyvunna kunskaper att
praktisera på egen hand.
Under aprilmötet behöver vi ta en del beslut gällande bl.a. utställningen på Scandinavian
Photo. Utöver detta kommer Pierre Gildert visa en bildserie fotograferad på och runt
26/1ny IT-industri,
19:00
Lindholmen med sin spännande bland-arkitektur av gammal varvsmiljö och
samt Stefan Litzén dela med sig av handgreppen i Photoshop för att skapa en miniatyreffekt
liknande ”äkta” tilt-shift. I övrigt har mötet har en ganska öppen agenda med utrymme för
spontanvisning, så ta gärna med egna bilder! Spontanvisning har vi definierat som bildserier
begränsade till c:a 10-15 bilder eller c:a 10 minuters genomgång/bildspel (längre visningar
ska föranmälas). 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.
MFK-middag 13 april:
Den 13 april är det traditionsenligt MFK-middag på Kråkans Krog i Mölndal. Vill du vara med
mailar du Rebecka Tegnander rebecka.tegnander@gmail.com och meddelar ditt intresse.
Garanterat trevligt med utrymme för både fotosnack och annat!
Vårutflykt 21 april:
Den 21 april gör vi tillsammans en liten fotoutflykt till Tjolöholms slott med omnejd. Samling
vid klubblokalen för fördelning i bilar inför avfärden 9.00. Medtag kamera och matsäck/kaffe
om så önskas.
Fotoresa 30 maj – 2 juni:
Årets fotoresa blir i år 30 maj - 2 juni, resmålet är beslutat till Österlen med omnejd, men en
hel del detaljplanering återstår. Kom gärna med tips/idéer eller skicka din intresseanmälan till
info@molndalsfotoklubb.se.
MFK utställning Scandinavian Photo:
Under hösten kommer MFK sätta upp en utställning i Scandinavians nya utställningslokal i
Mölndal. Vi behöver ta slutgiltigt beslut om tema (förslag diskuterades under förra
månadsmötet), yta (blank, matt eller pearl) och monteringssätt (ram, kapaplatta eller båda).
Tematävling 2013:
Schemat för årets tematävlingar:






Mars – Fritt tema
Maj – Inne
September – 2013-06-15
Oktober – Spiral (bedöms av annan fotoklubb)
December – Rinnande vatten
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Övrigt


Vi har inte sett till vår gemensamma bildskärmskalibrator på ett tag. Den som lånat
den, vänligen lämna tillbaka den i lokalen snarast! Det är flera som vill använda den.



Ett par MFK-medlemmar har utmärkt sig i RSF:s (Riksförbundet Svensk Fotografi)
salonger och utställningar 2013. Inga planketter i år, men väl två bilder uttagna för
visning.



Vill du prova på ljussättning och studiofotografering i inomhusmiljö? Klubben äger ett
komplett studioblixpaket bestående av bl.a. två blixthuvuden, softboxar, paraplyer
m.m. som får nyttjas av klubbens medlemmar. Kontakta styrelsen för tillgänglighet
och bokning.



En påminnelse om medlemsavgiften som är minst 295 kr/år för ordinarie medlem och
hälften för juniorer och medlemmar i samma hushåll som ordinarie medlem. Betalas
till klubbens Plusgiro 82 95 39 – 6.



MFK’s hemsida http://www.molndalsfotoklubb.se/ är nu uppdaterad med bl.a. bilder
och resultat från senaste tematävlingen.



Följ med i nyheter, debatt och inlägg via MFKs facebooksida.

Vi syns på onsdag!
Pierre Gildert
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