Månadsmöte
13/11 2013
18.30
Hej!
Nu är det åter dags att krypa ner i fotokällaren för lite samvaro med likasinnade. Dagen huvudnummer
är presentation av resultatet från fotomaratonet och prisutdelning!
Utöver detta har Pierre lovat att visa bilder. Kanske får vi även se ett bildspel med stora maskiner och
så hoppas vi på en del spontanvisningar.
Det är även dags att rösta fram teman inför nästa års tematävlingar, så ta med er idéer eller mejla dom
till info-adressen. Styrelsen har beslutat att det nästa år ska det vara teman på samtliga deltävlingar och
”Fritt tema” räknas inte som ett tema!
Vill ni få lite bildkritik på era bilder så är det ett utmärkt tillfälle att ta med ett par bilder så kan vi
diskutera dom på mötet.
Bildfrossa 27 november kl 18.30!
Den 27 november samlas vi som var med på årets fotoresa till Skåne för att titta på varandras bilder.
Självklart är även andra medlemmar välkomna om ni vill se väldigt många bilder från samma ställen.
Utställningen
Vår utställning hänger fortfarande kvar på Scandinavian Photo, så om du inte har sett den så passa på
att gå dit. Fram till 3 december har ni på er.
Saker
Vi har nu gett upp hoppet om att återfinna vår bildskärmskalibrator. Frågan är om vi ska skaffa en ny
eller köpa in något annat när klubbens ekonomi tillåter. Kom gärna med önskemål antingen på mötet
eller till info-adressen. Några saker som har kommit upp är:
- Ny bildskärmskalibrator.
- Bättre projektor (full-HD) till lokalen.
Eventuellt kommer vi att fixa en web-undersökning där ni kan säga vad ni tycker.
Workshop
Vi planerar att få till några workshops under våren, så kom med förslag vad vi ska ta upp!
Blixtar
Glöm inte att klubben har ett bra studioblixtpaket som medlemmar kan låna för en billig penning (50
kr/helg 100 kr/vecka). Jag tycker själv det är kul att ta lite bilder på familjen som man kan ha som
julklappar med mera, synd bara att fotoobjekten brukar tröttna på fotograferingen betydligt tidigare än
fotografen:-(
Blixtarna bokas genom att skicka mejl till info-adressen och dom finns i klubblokalen tillsammans
med en fotobakgrund.
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Adress: c/o S Litzén
Skomakaregården 25
423 55 Torslanda

Fritt tema
Inne
"2013-06-15"
Rinnande vatten
Spiral

Möteslokal: Kvarnbyskolan

Postgiro: 82 95 39 – 6
Internet: www.molndalsfotoklubb.se
e-post: info@molndalsfotoklubb.se

MFK- kalendern
Datum

Klockan

Aktivitet

5 oktober – 3
december

-

Utställning Scandinavian Photo

13 november

18.30

Månadsmöte

27 november

18.30

Bildfrossa skåneresan

11 december

18.30

Månadsmöte med tematävling: Spiral

15 januari 2014

18.30

Månadsmöte

19 februari 2014

18.30

Årsmöte 2014

Med höstiga fotohälsningar

Mikael Ekström (ordförande)
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