Njut av sommaren!
Så har vi avverkat ännu en innehållsrik vårtermin i fotoklubben!
Avslutningen blev något blötare än vi hoppats – som du ser av bilder här på
hemsidan. Men ”raindrops” är ju inte ”teardrops” (för att visa att man hänger med
schlagersvängen!) så det var inga ledsna miner för det.
Överhuvudtaget är vi glada i klubben – över bra program, välbesökta möten och
livligt deltagande i våra tävlingar! Bra jobbat, medlemmar!
Nu är det tid att njuta av sommaren. Förhoppningsvis får du tid mellan hängmattan
och kvällsölen att kasta dig ut i kreativa expeditioner med fotoapparaten. I höst väntar
flera tävlingar och utställningar på dina bidrag!
Vi har ju anmält vårt intresse att visa upp oss i Kulturfjesk i september. Där behöver
vi många bilder och återkommer med mer info om detta.
Vi deltar ju också i Trekantkonkurrence där danskarna är värdar – bilder behöver vi
redan i augusti!
Så är vi själva arrangörer av Trekampen i år och hoppas ju att vi som värdar med din
hjälp ska göra väl ifrån oss.
Tävlingar är viktiga men inte allt! Glöm inte
•
•
•

att fotografera familjen och semesterupplevelserna
att fotografera din närmaste omgivning och vardag – allt behöver inte vara
exotiskt och stor konst
att spara dina bilder på ett ”säkert” sätt och göra printar – man har sina dubier
om vad som händer med dagens bildskatt i framtiden

I dagarna brottas styrelsen med uppgiften att skapa ett bra och innehållsrikt program
för höstens klubbmöten. Du har säkert idéer och önskemål – vi blir glada om du
kontaktar oss i styrelsen!
Väl mött igen på (den avlägsna!) höstens klubbmöten!
Bengt Svensson

Ordförande

PS
Vi gratulerar Håkan Fredén till att ha fått sina bilder antagna av renommerade
Saatchi Gallery i London i deras nätgalleri. Du kan klicka in på galleriet här på
hemsidan och leta upp Håkans bild Tree och klicka vidare, alt. söka på Håkans
namn!
DS

