Inbjudan till

MÅNADSMÖTE
Torsdagen den 11 oktober kl 19:00 i klubblokalen

Vår medlem Bo Helmersson
visar sina bilder från Färöarna
Välkommen!
Färöarna ligger mitt ute i Nordatlanten, ungefär
lika långt från Island, Norge och Skottland.
Ögruppen består av 18 öar varav många har förbindelse med varandra genom bro eller tunnel.
Det bor ca 50 000 personer på Färöarna, varav
ca en tredjedel i huvudstaden Torshavn.
Färöarna har en lång nordisk historia och är nu
en självständig del av danska kungariket. Naturen är dramatisk liksom vädret. Fågellivet är rikt,
med havssula och lunnefågel som höjdpunkter.

Bilder
Bo Helmersson

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.

Sista dag för inlämning till Klubbmästerskap Del 2 2018
Sista inlämningsdag är den 11 oktober. Ta med bilderna till månadsmötet (kom gärna i god tid) och ladda ner i klubbdatorn.
1 Enstaka digitalbild på temat ”Höst”. Max tre bilder per klubbmedlem.
2 Digital kollektion på temat ”Linjer”. En kollektion bestående av 3-5 bilder per klubbmedlem.
Bildfilsnamn för Enstaka ska innehålla tävling, namn eller initialer samt bildtitel. Ex: KM2_JG_Test.jpg.
Kollektionsbilder ska även innehålla visningsordning med suffix. Ex: KM2_JG_Test01.jpg, KM2_JG_Test02.jpg osv.

Aktuella datum
Varje tisdag
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.
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

