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Avklarade
programpunkter
2019

Tisdag den 22 januari
kl.19.00
Mötesledare Bengt och Lars.

Åke informerade om
hemsidan.

Workshop om årets
verksamhet. Föreläsare,
fototävlingsteman, lärande,
utflyktsmål mm.

Bildtävling med ett foto på
tema "abstrakt makro".

Evas input: Ett foto lite
annorlunda, abstrakt. Man
behöver inte riktigt veta vad
det är man ser. Du behöver
inte ha skärpa i hela bilden
men det ska vara
genomtänkt. Bryt mot alla
regler.

Lars Ternblad visade ett
bildspel från en av klubbens
utflykter och en film.

Lördag-söndag 9-10
februari
Workshop med fotografering
och bilbehandling med Jan
Pedersen.

Tisdag den 19 februari
kl.19.00
Mötesledare Eva och Jytte.

Jan Pedersen från Wild
Nature Fotoresor föreläste
och visde bilder.

Inskickade bilder till Bosse
diskuterades på mötet.

Tisdag den 11 juni
kl.19.00

Mötesledare Bosse och Åke.

Våravslutning.

Modellfotografering gruppvis
utomhus. Klubben bjuder på
fika, mackor och trevligt
umgänge. Observera att du
måste anmäla dig på
mailadress evisan@telia.com
så att vi vet hur mycket mat
vi ska beställa. Vid extremt
dåligt väder så ses vi i
lokalen som vanligt .

Sommaruppgift
En bild på tema "Parafras"
En parafras är en sorts
"härmning" av ett konstverk
t.ex. en tavla, ett fotografi
eller en staty. Man gör om
konstverket på sitt eget
sätt. Ta med en bild på
originalverket.

Tisdagen den 27 augusti
Mötesledare Bosse och Eva

Patrik Brolin berättar om
astro- och panorama-bilder.  
Bildvisning från
vårutflyktens tema
stenformationer.  
Information om
tyresöfestivalen,
Tyrestadagen och
workshopen med Jenny
Puronne.

Bildtävling med
sommaruppgiften med en
bild på tema "Parafras".

En parafras är en tolkning
av ett konstverk t.ex. en
tavla, ett fotografi eller en
staty. Man gör om
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Rast efter utflykten till Telegrafberget.
Foto Lars Ternblad

Tisdagen den 5/11
Lokal: Vårt fotolabb på
Myggdalsvägen 114
(källaren). Hämtdag klockan
17.30 för de som har en
egen utrustning där.
Utrustning som inte hämtas
riskerar att städas bort.

Lördagen den 9
november
Höstutflykt till Fjärilshuset.
Samling klockan 10.00
utanför Fjärilshuset. Entré
190 kr (pensionär 155 kr).

Veckan 10-17 november 
Under rubriken Kultur i
höstmörkret ställer
intresserade medlemmar i
klubben ut sina bilder i
Bollmoradalens kyrka.
Hängning 8-9 november och
vernissage 10 november.

Tisdagen den 19
november
Mötesledare Eva och Mats

Streetfotograferna Per
Nellevad och Lars Joelsson
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Läs mer

Läs mer

Tisdag den 19 mars
kl.19.00

Mötesledare Bosse och Åke.

Årsmöte!

Obs! Alla handlingar till
årsmötet kan du finna och
läsa här!

Bildtävling med ett foto på
tema "Religiöst".

Tisdag den 23 april
kl.19.00
Mötesledare Lars och Bengt.

Vi såg på en film om ett
annat sätt att ta naturbilder
och diskuterade denna.

Bosse informerade om
PechaKucha.

Bildvisning där Eva
berättade hur hon tar sina
bilder.

Bildspel från
gatufotogruppen.

Lördag-söndag 4-
5 maj
Workshop med Brutus
Östling 

Söndagen den 19
maj
Vårutflykt till Tornberget i
Haninge.

Tornberget är ett
naturreservat och
Stockholms läns högsta
punkt (111 meter över
havet). Här finns ett tio
meter högt utsiktstorn,
mossar, myrmarker och
gammal hällmarkstallskog.

Tisdag den 21 maj
kl.19.00
Mötesledare Eva och Åsa.

Bildtävling med tre bilder
(triptyk) på tema "Vårljus".
Bilderna ska samverka och
passa ihop.

konstverket på sitt eget
sätt. Ta med en bild på
originalverket.

Lördag, sondag 31 aug -
1 sept
Workshop i
porträtt/kreativitet med
Jenny Purone ca10:00-
14:00 bägge dagarna.

Lördagen den 14
september
Tyresöfestivalen klockan
12.00 - 15.00.

Samling 10.00 plats 45 för
de som vill hänga bilder eller
bygga tält. Rivning 17.00.
Bilder till bildspelet mejlas
till
bosse.hedman@wenell.se.
Längsta sidan 1920 pixlar,
sRGB och minst 80%
kvalitet.

Söndagen den 15
september
Tyrestadagen  klockan 11.00
- 15.00. Samling 9.00 för de
som vill bygga eller hänga
bilder från Tyresta. Bilder till
bildspel mejlas till
mats@backsippan.org.
Samma format som till
Tyresöfestivalen.

Tisdagen den 24
september
Mötesledare Åsa och Mats

Jonathan Stenvall från Wild
Nature fotoresor visar bilder
från sina resor. Se hans
bilder på instagram.

Lars Ternblad visar hur man
använder en drönare för
fotografering.

Lördag, söndag den 28-
29 september
Makrokurs med Jan
Pedersen.

Tisdagen den 22 oktober

visar bilder och berättar om 
streetfotograferande.

Mikael Boris berättar om
sina bilder och om sitt
fotograferande.

Olympus ambassadören
Lorenz Marklund berättar
lite om Olympus kameror.

Fototävling med en bild på
tema "Fåglar"

Tisdagen den 17
december
Mötesledare Åsa och Bosse

Lärande Workshop.
Deltagarna får möjlighet att
ställa frågor i stationer med
olika teman. 

Därefter kommer med Lasse
och Ami Lindahl att berätta
om sitt fotograferande och
visa bilder från Simbabve.

Säsongsavslutning
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Per Engström kommer och
berättar om sig själv och om
sitt fotograferande. Sök med
instaper på instagram eller
besök hans hemsida.

Bildvisning med bilder från
Lofoten.

Bildspel från makrogruppen.

 

Mötesledare Åke, Bengt och
Lasse

Åsa berättar om sina
workshops med Serkan
Günes och om
landskapsfotografi.

Samtal kring medlemsbilder.
Separat mejl skickas ut om
detta.

Fototävling (tema "Djur
i/och stadsliknande miljö"
som gavs av Jonathan
Stenvall den 24/9)
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