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Hej!
Vintern har såhär långt inte direkt inbjudit till vackra bilder på snökristaller och gnistrande vita
vidder, men eftersom endast fantasin sätter gränser har det förhoppningsvis gått några
exponeringar på alternativa motiv! Om inte kan man alltid gräva lite i arkivet, vilket är en del
av vad vi ska göra på onsdag. Vi kommer bl.a. kika på ett urval av bilderna från klubbens
fotoresa till Österlen i våras, och förhoppningsvis låta oss inspireras av varandras kreativitet
eller till nya resmål inför kommande fotoresor.

26/1 19:00

MFK 40 år!
När vi ändå är inne på arkivtemat vill vi gärna få in fler bidrag till den fotobok som planeras i
samband med klubbens 40-årsfirande nästa år. Det som önskas är bilder från
klubbverksamheten (möten, medlemmar, aktiviteter, utställningar, resor...), och speciellt
hoppas vi att ni som har en längre historia i klubben kan titta extra djupt i arkivlådorna efter
bildmaterial från c:a 1990 och bakåt. Så långt som möjligt är det bra om bilderna har
identifierat år, händelse och vilka personer som är med på bild. Exakt hur vi kommer samla
in bilderna (t.ex. genom att ladda upp digitalt material till gemensam lagringsplats)
återkommer vi till. Fundera även på om du själv skulle vilja vara med i arbetsgruppen som
kommer skapa jubileumsboken – kanske har du gjort någon fotobok tidigare och har bra
idéer eller bara vill prova på?
Årsmöte:
19/2 är det dags för klubbens årsmöte. Har du exempelvis förslag på kandidater till styrelsen,
eller kanske själv vill engagera dig mer i klubbens verksamhet – vänd dig till valberedningen
(Mikael Relbe och Sune Henriksson).
Motioner skickas till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet.
Riksfotoutställningen 2014:
Vill du pröva lyckan i RSF årliga utställningar och salonger är sista uppladdningsdag 30
januari, kontakta stefan.litzen@gmail.com i god tid för att få inloggningsuppgifter.
De digitala kategorierna är ”Digitalsalongen” och ”RIFO B: Kollektion 2-5 bilder”. Läs mer om
tävlingsregler, bildformat m.m. på
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF2014-inbjudan.pdf
Mer info finns på RSF:s websida http://www.rsf-fotoklubbar.org/
Inspiration för fotoklubbar:
Informationsfolder från Moderskeppet riktad till fotoklubbar finns tillgänglig för alla
medlemmar. Gå gärna in på http://www.moderskeppet.se/fotoklubb/ och låt dig inspireras
genom att lära dig mer om hur man exempelvis utnyttjar det befintliga ljuset eller skapar
fotoböcker i Lightroom.
Vårutflykt och vårresa:
Dags att börja planera för vårens aktiviteter! Kom med idéer och förslag till resmål för
vårutflykt (i närområdet över dagen) och vårresa (långweekend med övernattning).
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Tematävling 2014:
För den som redan nu vill börja ladda för årets tematävlingar röstades följande teman fram
under novembermötet:






Mars: Tre
Maj: Maskiner
Sept: I luften
Okt: Makro (skickas till annan fotoklubb för bedömning)
Dec: Regnväder

Övrigt


Ta som vanligt gärna med egna bilder för spontanvisning (begränsa till c:a 10-15
bilder eller ett kortare bildspel för att fler ska få chansen)!



MFK’s hemsida http://www.molndalsfotoklubb.se/ är uppdaterad med bl.a. bilder och
slutresultat från förra årets tematävlingar.



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

Vi syns på onsdag!
Pierre Gildert
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