Inbjudan till

MÅNADSMÖTE
Torsdagen den 9 nov kl 19:00 i klubblokalen

En helkväll med Camilla Grönbladh
från Moderskeppet i Jönköping
Välkommen!

Camilla Grönbladh är lärare och kommunikatör på Moderskeppet.
Hon har hjälpt hundratals personer att komma igång med fotoböcker
och nu bjuder hon dig på en perfekt guide till hur du bygger upp din
första fotobok.
Camilla har stor erfarenhet som bildbetraktare. Hon har suttit med i
juryn i flera fototävlingar och gjort hundratals bildbedömningar under
åren hon arbetade med examinationen för utbildningarna Visuell
kommunikation och Digital bildbehandling vid Jönköping University
(då Högskolan i Jönköping).
I grunden är Camilla journalist. När hon betraktar bilder lägger hon
ofta större vikt på uttryck och berättande än på teknisk perfektion.
Kanske får vi även något fint erbjudande från Moderskeppet.

Redovisning av Klubbmästerskap del 2
Camilla har varit domare vid bedömningen, som bestod av
enstaka bild på tema ”Café” och kollektion på tema ”Dröm”.
Camilla kommer att med fylliga kommentarer redovisa resultaten i
Bild Mats Lundkvist
andra delen av vårt klubbmästerskap.

Digitalcup deltävling 4 2017, tema ”God morgon”
Alla medlemmar är välkomna att delta med max 3 bilder. Ta med eller skicka bilderna.
Camilla kommer att vara enväldig domare.

Aktuella datum
Varje tisdag
Torsdag 14 dec

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 med Julfest och iåterinvigning av vår nyrenoverade klubblokal.

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

