Inbjudan till

MÅNADSMÖTE
Torsdagen den 13 september kl 19:00 i klubblokalen

Thomas Örn Karlsson från Herrljunga
visar spännande bilder
Välkommen!
Så här presenterar Thomas själv sin bildvisning:
”Under föredraget kommer jag visa bilder
från hur allt började med den traditionella
fotograferingar till att det har utvecklats
mer och mer åt det kreativa svartvita experimentella hållet där kameran mer och mer
har blivit som en riktigt målar pensel! Där
bilder både har blivit bokomslag för tex
Stephen King Tolkien m fl ”

Olympus
En representant från Olympus kommer att finnas hos
oss under kvällen. Du får chansen att känna på
deras utrustning och ställa frågor.

Almanackan 2019
Hjälp till att sälja vår fina almanacka. Det är klubbens
viktigaste inkomstkälla. Finns att avhämta i klubblokalen. Priset är 75 kronor.
Alla medlemmar får ett exemplar gratis.

Barnfestival i Varberg 6-9 september
Information på tisdagsträffen och utskick i mail.

Thomas Örn Karlsson, Olympus Ambassadör

Digitalcup deltävling 3 - 2018. Tema ”Skärpa/Oskärpa”
Alla medlemmar är välkomna att delta med max 3 bilder. Ta med eller skicka bilderna i mail.
Bildfil ska innehålla tävling, namn eller initialer samt bildtitel. Exempel: DC3_JG_TEST.jpg.
Thomas Örn Karlsson kommer att vara enväldig domare.

Aktuella datum
Varje tisdag
Lördag 1 sep
Torsdag 11 okt
Torsdag 15 nov
Torsdag 13 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.
Fotomaraton. Start och mål på Audio Video, Västra Vallgatan.
Bo Helmersson visar bilder från Färöarna.
Emma Paradis visar bilder.
Traditionell säsongsavslutning med Julfest.

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

