Inbjudan till

MÅNADSMÖTE
Torsdagen den 15 november kl 19:00 i klubblokalen

Gunnar Berglund visar bilder

”Naturbilden - En produkt av ditt inre”
Välkommen!
Gunnar Berglund, Vårgårda Fotoklubb, bjuder på
ett bildföredrag med blandat innehåll. Han kommer att ge en exposé över sin fotografiska resa
med tonårens sökande kring svartvita porträtt
fram till idag, då naturen i dess olika skepnader
har kommit att utgöra merparten av hans fotograferande. Han skriver: ”Det är som att linjer,
former och färger svarar på något som finns
djupt inne i själen. När jag ser genom sökaren
stannar allt, ett fenomen som många känner igen
och bejakar i en tid av snabb kommunikation och
överflöd av intryck.”

Gunnar är engagerad i styrelsen
för Vårgårda
Fotoklubb samt i
Festivalkommittén
som anordnar
Vårgårdas årliga
Naturfotofestival.

Bilder Gunnar Berglund

Digitalcup del 4 - 2018 - efter Gunnars bildvisning
Max tre bilder per klubbmedlem på temat Transportmedel. Inlämning senast kl 19:00 på mötesdagen.
Bildfil ska innehålla tävling, namn eller initialer samt bildtitel. Exempel: DC4_JG_TEST.jpg.

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

Efterlysning

Medlemsavgift 2019

Vi efterlyser klubbens studioblixtaggregat.
Du som lånat det, hör av dej till styrelsen.

Dags att betala. Kom ihåg att avgiften är höjd till 350 kr för senior och oförändrad
100 kr för junior. Inget inbet-kort skickas ut. Betala till bg 292-5303. Ange namn.

Aktuella datum
Varje tisdag
Torsdag 13 dec
Torsdag 10 jan

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.
Traditionell säsongsavslutning med Julfest.
Porträttfotograf Lennart Nilsson från Göteborg visar bilder.

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

