Månadsmöten
8 september
Bilddiskussion runt bilder för ev. Deltagande i GM.
Håkan Bewert visar ett bildspel från Thailand.

13 oktober
Patricia Mellin guidar oss i vår digitala medievärld.
Bildvisningar av Morgan Hansson och Patricia Mellin.

10 november
Mörkrumsgruppen presenterar sig med bilder och information om
vårt mörkrum.
Thomas af Ekenstam visar bilder.

8 december
Det är åter dags för FK PAN att fira Lucia på Nordengården.
Mingel, lussekatter, pepparkakor och prinsesstårta med grön
marsipan är bara några av inslagen som traditionen bjuder.
Övriga programpunkter är i planeringsstadiet.
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Utflykter
Söndag 27 september
Vi åker till Marstrand för titta på utställningen om Ingrid Bergman på
Strandverket Konsthall. Dessutom blir det möjlighet att tillsammans med
kameran promenera både på Marstrandsön och Koön.
Vi avslutar med ett besök på Hamnkrogen på Koön.
Transport: Alt. 1. Samåkning med bil. Vi samlas vid parkeringen utanför
Universeum vid korsvägen för avfärd kl. 10.30
Alt. 2. Kollektivtrafik. Avfärd med Västtåget från Centralstation kl. 10.40
Byte i Ytterby till Marstrandsexpressen kl. 11.04 (Läge D)
Byte till färja på Koön kl. 11.37
Hemfärd med Marstrandsexpressen kl. 18.23
Anmälan: Vi vill ha din anmälan på e-post till adress: meddela@fkpan.se
senast fredag 25/9 Ange även om du kommer med bil

Söndag 18 oktober
Vi besöker Limmareds Glasbruk 3,5 mil söder om Borås. Där gör vi ett
besök på konsthallen Glasets Hus för att titta på utställningen
Global connection med Sjuhäradsfotograferna Pontus Höök,
Per-Anders Pettersson, Jerker Ivarsson, Frida Winter, Hasse Persson,
Lars Tunbjörk och Roger Turesson gav sig ut i världen
Transport: Alt. 1. Samåkning med bil. Vi samlas vid parkeringen utanför
Universeum vid korsvägen för avfärd kl. 08.30
Anmälan: Vi vill ha din anmälan på e-post till adress: meddela@fkpan.se
senast fredag 16/10 Ange även om du kommer med bil

Besök gärna butiken på plats men först kan du titta in på hemsidan.
www.ssfoto.se
DU LÄR INTE BLI BESVIKEN
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