Månadsmöten

Hej!
Så är vi snart igång igen, skönt va! Denna sommar har ju varit lite
upp och ner som vanligt. Ömsom sol och då och då lite häftiga
skurar. Men nu blir det åter till ordningen!…
PLANKET börjar vi med. Detta arrangeras vid Trädgårdsföreningen
lördagen 20 augusti under Kulturkalaset mellan kl 12 och 18. PAN
som föreningen deltar samt några panmedlemmar. Så kom gärna
och hälsa på!
Sedan så arrangeras en ”Photowalk” en gatufotopromenad i
Göteborg lördag 27 augusti. Den här gången i form av ett
samarrangemang mellan det internationella gatufotokollektivet ”The
Street Collective” bildat 2013, Fotografiska Föreningen i Göteborg,
80 år och Abecita Konstmuseum. Kollektivet består av fem
gatufotografer som ställer ut på Abecita Konstmuseum i Borås.
Vandringen utgår från Götaplatsen kl. 12 och avslutas kl. 15. (Läs
mer på FB).
Så varför inte delta i denna trevliga fotohändelse! Medges att det ju
är en social happening mer än ett fotografiskt tillfälle för bra bilder.
Men en trevlig inledning på hösten kan det bli. – Varför inte spara
några fotografiska mästerverk till vårt nästa möte i september!
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13 september
En intern bildtävling för påsiktbilder kommer att genomföras på detta möte!
Tanken är att vi monterar upp de medtagna bilderna och röstar på plats! Mer
information finns på baksidan av detta infoblad. Mottot är fritt så t.ex. fotografier
från Gatufotomötet fungerar naturligtvis bra men självklart är andra bilder precis
lika välkomna.

11 oktober
Vår egen Gunnar Aus kommer och berättar i ord och bild fördelar och nackdelar,
skillnader och likheter mellan en proffskamera, Canon EOS 1DX och en
superzoomkamera, Nikon Coolpix P900 ! Glöm inte att det är dags för inlämning
till GM, Göteborg Mästerskapet! Vi har ju priser och pokaler att försvara i år, så
delta gärna!

8 november
Nu blir det lag och ordning! Vi får information och kunskap av Jesper Prytz,
fotograf och jurist om det senaste om vad som gäller för fotografiet ur rättslig
synpunkt.

13 december
Vår återkommande externa fototävling Göteborg Mästerskapet 2016 redovisas
lördagen 3 december i Partille Kulturhus. Öppnas kl 11 i biblioteket.
Månadsmötet i julens tecken avslutar hösten. Datumet är den 13 december då
bl.a. Monica Wennblom, ordf. i Västra Sveriges fotoklubbar och vice ordförande i
Riksförbundet Svensk Fotografi gästar oss och berättar lite om det senaste som
hänt. Så bl.a. att ett fotografiskt Nordiskt Förbund nu bildats och börjat fungera!
Kanske blir det också lite prat om nationellt och internationellt tävlande.
*
Avslutningsvis så tänker vi oss att göra någon workshop emellan månadsmötena
och gärna någon fotografisk utflykt framöver men det återkommer vi till löpande
lite längre fram.
– Detta ser väl ut att bli en spännande höst!
Har du intresserade vänner? Bjud med dom så klart! Våra medlemmar i SGF är ju
alltid välkomna!
Styrelsen
/te
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