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Hej!
Då har vi gått från vinter till meteorologisk sommar på bara tre veckor och det har åter blivit
angenämt utomhus vilket förhoppningsvis främjar fotograferandet. Det är också dags för
månadsmöte nu på onsdag den 15:e maj med vårens sista tematävling. Temat denna gång
är ”inne”. Ha gärna temat i tankarna när ni väljer bilder till tävlingen, och vi vill också trycka
på att ni bedömer hur bilderna följer temat när ni röstar under tävlingen. Vi vill uppmuntra till
att tävlingarna mer ska reflektera teman än att bara ”snygga” bilder vinner.

26/1 19:00

Bildvisning: Nisse kommer att visa lite bilder på temat "Historieförvanskning ;-)" Eller hur
man får nya bilder att se gamla ut.
Mario kommer visa bilder på ”gula maskiner” från en industrimässa i München nyligen.
Som alltid är det välkommet med spontanvisning av bilder, 10-15 bilder är lagom.
Fotoresa 30 maj – 2 juni:
Fotoresan närmar sig och det är 9 medlemmar, plus tidigare medlemmen (och numera
Skåningen) Christian Brackman som kommer och hälsar på, som reser till Österlen med
omnejd. Boende blir på vandrarhem i Åhus.

MFK utställning Scandinavian Photo:
Om ni funderar på att ha med bilder till utställningen och ni fortfarande inte anmält er, då är
det hög tid att göra det snarast så att vi vet vilka som vill vara med.
Vi kommer gemensamt att välja ut bilder till utställningen under ett separat möte den 28:e
augusti.
Det som är bestämt så här långt är att bilderna skall vara ramade, gärna i storlek 50x70 (eller
50x50 om kvadratiskt format föredras) och att Ikeas ram ”Ribba” är föreslagen men dock ej
beslutad ännu.
I början av september kommer vi ha en gemensam workshop där vi ska montera bilderna på
kapa-platta för de som vill detta, separat kallelse kommer så småningom.

Nästa möte är ett utomhusmöte. Vi träffas den 12/6 kl 18:00 på Kungstorget (framför
Saluhallen) Tanken är att vi ska prova på lite gatufotografering och vi kommer visa bilder från
detta möte i augusti, så ni får se till att ta med bilder då. Om någon är duktig på ”street
photography” så får ni gärna dela med er av era tricks & tips under mötet.
Till mötet i augusti vill vi uppmuntra alla att ta med 5 bilder tagna under sommaren på
temat ”Min sommar” så har vi en gemensam bildvisning av dessa.

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.
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Skomakaregården 25
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Kommande tematävlingar
 Mars
Fritt tema
 Maj
Inne
 September "2013-06-15"
 Oktober
Rinnande vatten
 December
Spiral
Aktuell ställning efter första deltävlingen finns på hemsidan.
Höstens mötesdatum
21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december
15 januari 2014 och 19 februari 2014 (årsmöte)

Vi ses,
Mario Celegin
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