Du inbjuds härmed till

MÅNADSMÖTE
Torsdagen den 14 sep kl 19:00 i klubblokalen

INGER PALO OCH MIA OLOVSDOTTER
VÅRGÅRDA FK VISAR BILDER
Välkommen till höstens första möte
DITTEN OCH DATTEN

Bild Inger Palo

Inger presenterar sig: ”Något
förvirrad och fotointresserad
tant, som tillsammans med
maken flyttade från Göteborg till
Bitterna sommaren 2001. Jag började fotografera årsskiftet 2009/2010 och intresset samt
engagemanget kring foto har sedan dess växt
sig större för varje år. Jag fotograferar i princip
allt som står eller sitter still och mestadels från
närområdet. Någon enstaka gång blir det rörliga motiv såsom tex. gatufoto och en och annan fågel. Mitt fotograferande håller jag på med
för skojs skull, för att kunna fokusera på nuet
och för att umgås med alla härliga fotomänniskor jag lärt känna under åren.
Jag visar bilder från några av mina favoritplatser både hemifrån och annorstädes, bl.a.
Skottland som jag nyligen besökte tillsammans
med goda (icke-foto) vänner. Det blir bilder på
de stora och de små landskapen; lite djur och
natur, och en och annan bild från staden
Göteborg.”

Bild Mia Olovsdotter

BILDFRÖN OCH BILDSPRÅK
Mia presenterar sig så här: ”Jag bär på många
bildfrön när jag är ute i skog och mark. Mina bildidéer försöker jag förverkliga genom att hitta motiven och samtidigt finna de rätta ögonblicken att
avbilda dem. Ofta är jag uppe tidiga morgnar då
dimmorna sänkt sig över landskapet, eller då det första morgonljuset når ned till skogsgläntor
och vattenytor. Jag reflekterar över hur jag som jägaren av motiven och hantverkaren i form av
inställningar och komposition, kan berätta små bildberättelser med mina bilder. Jag fotograferar
oftast naturen i min närmiljö, Härrydas skogar och insjöar. Men jag kommer även att visa bilder
från bland annat södra Nordnorge.”

Digitalcup deltävling 3 2017, tema ”Cirklar”
Alla medlemmar är välkomna att delta med max 3 bilder. Ta med eller skicka bilderna.

Aktuella datum
Varje tisdag
Torsdag 18 sep
Torsdag 19 okt

Vi träffas i klubblokalen 18:30 - ca 21:00 under fria former. Pratar foto och tittar på varandras bilder.
Under den ljusa delen av året kan träffarna förläggas utomhus för någon fotoutflykt. Info på fb.
Månadsmöte i klubblokalen.
Månadsmöte i klubblokalen. Senste inlämningsdag till KM2.

Rabatt på utskrifter. Samma priser som
Crimson. Beställ på http://fotovarberg.se.
Visa medlemskortet när du hämtar ut
bilderna så får du det lägre priset.
Varbergs Fotoklubb
Brunnsbergsvägen 14
432 40 Varberg

Telefon till ordförande
Bengt Christensen
0703 00 11 33

www.vbgfoto.se
info@vbgfoto.se
Bankgiro 292-5303

10% rabatt på köpta tjänster
och material i Karlsson & Dahls
ramverkstad mot uppvisande
av medlemskort.

Vi samarbetar med

