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Hej!  
 
Efter en innehållsrik inledning på hösten med bl.a. fotomaraton och gemensamt urval av 
bilder till utställningen är det åter dags att krypa ner i vår mysiga källarlokal för att titta på och 
diskutera ännu mera bilder. På onsdagens möte är det dags för ännu en rafflande omgång 
av tematävlingen, denna gång med det något annorlunda temat ”2013-06-15”. Vidare 
kommer det bjudas på bildvisning av två medlemmar: Mario Celegin visar bilder med 
rubriken ”Stora maskiner” och Peter Slättberg visar ett urval av bildskörden från sitt senaste 
Islandsbesök. 
 
MFK utställning Scandinavian Photo: 
Under hösten kommer MFK sätta upp en utställning i Scandinavians nya utställningslokal i 
Mölndal. 28:e augusti samlades vi i klubblokalen och gjorde ett gemensamt urval av bilder 
från de fotografer som anmält intresse att medverka. Totalt blev det 34 bilder (2-3 från 
respektive fotograf). Vi beslutade om att anordna vernissage i samband med utställningens 
öppnande, vilket är den 5:e oktober (återstår att bestämma exakt starttid). Gemensam 
bildmontering för de som önskar kommer äga rum 25:e september i klubblokalen, och 
kapaplattor och lim kommer köpas in till självkostnadspris för de som föranmäler intresse. 
Bilderna ska hängas med enhetlig ram, svart ”Ribba” 50x70cm från Ikea (utan glas), men 
dessa köper varje person in själv. Bilderna beställs också av respektive fotograf, en 
rekommendation är att välja pearl/matt fotopapper. 
Utställningsposter, faktablad om klubben etc. att användas i samband med utställningen 
kommer också tas fram. 
 
Höstutflykt 6 oktober: 
Den 6:e oktober gör vi tillsammans en liten fotoutflykt till något resmål inom rimligt avstånd 
för en dagsutflykt. Utflyktsmålet är ännu inte spikat, så kom gärna laddad med förslag till 
onsdagens möte!  
Samling vid klubblokalen för fördelning i bilar inför avfärden 9.00. Medtag kamera och 
matsäck/kaffe om så önskas. 
 
Tematävling 2013: 
Schemat för årets tematävlingar: 
 

 Mars – Fritt tema  

 Maj – Inne 

 September – 2013-06-15 

 Oktober – Spiral (bedöms av annan fotoklubb) 

 December – Rinnande vatten 
 
  

Månadsmöte 
 

18/9 2013 
 

18.30 

26/1   19:00 
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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. 
 

 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. 
 

 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 

 

http://www.molndalsfotoklubb.se/
https://www.facebook.com/#!/pages/M%C3%B6lndals-Fotoklubb/166072523413187

