Välkommen till Vellinge fotoklubb 2019!
Nu startar ett nytt år i Vellinge fotoklubb och vi vill inbjuda dig till flera olika aktiviteter. Vi har
påbörjat ett djupare arbete med klubbens framtida strategi och verksamhet och vill gärna ha tips på
fotografiska aktiviteter som intresserar just dig och som kan vitalisera vårt program.
Har du önskemål angående klubbens verksamhet eller tips på andra aktiviteter, studiebesök,
föredragshållare, kurser m.m. så meddela gärna någon i styrelsen. Våra e-mailadresser finns på
http://www.vellingefotoklubb.se/index_htm_files/styrelse19.pdf
Sedan branden på Lindesgården håller vi ju till på Vellinge bibliotek första onsdagen i månaden
kl.18.30 - 21, men visst saknar vi Lindesgården.
Välkommen till olika aktiviteter i klubben.
• Trekampen inlämning 20 mars. Trekampen arrangeras i år av Ystads fotoklubb redan i slutet av
september. Tre klasser; påsikt svartvitt, påsikt färg och digitalt med mottot ”Stadslandskap”. Kostnad
per klass 35kr. Inlämning i klubblokalen onsdag 20 mars kl.18, Norrevångsgatan 41A i Vellinge.
• Månadsmötet onsdag 3 april kl.18.30 på Vellinge bibliotek
Miniprogram – Medlemmar visar korta bildspel på max 10 minuter med valfritt tema. Lämna ditt
bidrag på ett memorystick 15 min i förväg. Anmäl gärna deltagande till lennart.hansson@ayus.se
senast 31 mars så vi vet hur många som tänker delta.
• Månadsmöten onsdag 8 maj kl.18.30 på Vellinge bibliotek
Bilddiskussion. Vad kännetecknar utställning- och tävlingsbilder? Tomas och Lennart reder ut
begreppen. Vi lär av varandra genom att domarkommittén ger konstruktiv bedömning av medlemmarnas egna bilder. Skicka 1 eller 2 digitala bilder till lennart.hansson@ayus.se senast 4:e maj.
• Månadsmöten tisdag 4 juni (OBS! nytt datum) kl.18.30 på Vellinge bibliotek
Bildredigering. Du konverterar och redigerar en gemensam bild till svartvitt och presenterar den. Vi
lär av varandra. Bilden kommer via e-mail i förväg.
VFK:s strategi. Styrelsen presenterar visioner och mål.
• Sommarens bilduppdrag ”Min sommarbild” – din personliga tolkning av sommarens känsla.
Visas 4 september på första höstträffen.
• På höstprogrammet; Inbjudna gäster, gruppträffar för specialintressen, fotoexkursioner,
studiebesök, månadsträffar med bildframtagning, studiofotografering, mobilfoto,
dokumentärarkivering, digital- och påsiktstävling, Trekamp i Ystad samt internationella tävlingar.
En dag i månaden samlas en grupp medlemmar för fotovandring i Vellinge kommun med efterföljande
bildvisning i klubblokalen. Välkommen, du får kallelse via e-mail! Kontakt är Jackie Wahrgren
wahrgren@hotmail.se
Ta vara på möjligheten att ställa ut fotografi i våra montrar som nu finns på 3 ställen; Toppengallerian i Höllviken; mars-maj, sep-nov, 1 månad Kontakt rolfingemansson45@gmail.com
Vellinge bibliotek; jan-dec, 2 månader Kontakt kjellake.holmgren43@gmail.com Skanörs bibliotek;
jan-dec, 2 månader Kontakt britt-elise.bjornhov@telia.com
Du har ju också möjlighet att delta i våra interna och externa tävlingar, se separat program som
finns på hemsidan http://www.vellingefotoklubb.se/index_htm_files/VT19ProgramVFK.pdf
Till en unison medlemsavgift av 300kr/år blir du eller din familj medlemmar 2019. Alla
behöver ju inte vara aktiva fotografer för att vara intresserade av fotografi. Kanske har du
redan betalat till bg 5532 – 4107

Styrelsen i Vellinge fotoklubb med nye ordföranden Lennart Hansson

