Program
for klubaftener 1. april – 15. juni 2017

6. APRIL
- Fortsættelse af emnet SERIE / vi finder eksempler på internettet
- Vi har hver især billeder med til kritik, max. 3 behandlede billeder – evt. én serie. Tag også
gerne RAW-billedet med, til evt. visning af hvordan man kan redigere).
- Vi snakker om muligheden for at lægge billeder, der skal vises på klubaftener, op i Dropbox, så
de er klar ved begyndelse af klubaftenen.
20. APRIL
- FOTOTUR, sted er valgfrit - men brug f.eks. din by som motiv (serie)
27. APRIL
- Martin fortæller om Dropbox – og hvad vi kan bruge det til i forhold til fotoklubben
- TAG EN PC med. Så får du hjælp til at oprette Dropbox på din PC.
- Vi ser billeder fra den 20. april (max. 3 stk. behandlede billeder eller 1 serie) og giver hinanden
konstruktiv kritik.
4. MAJ
- Vi afslutter emnet SERIE med intern konkurrence.
- Konkurrencebillederne vurderes i fællesskab efter endt pointgivning.
- Vinderen kåres og diplom overrækkes.
- 1., 2. og 3. pladsen lægges på klubbens hjemmeside.
- Nyt emne KURVER til næste interne konkurrence gives.
11. MAJ
- Vi går på Volden og ser kanonerne blive fyret af
- Vi spiser varme hveder
- Vi drøfter vores nye emne KURVER til intern konkurrence
18. MAJ
- FOTOTUR til Slipshavnskoven mv.
1. JUNI
- Vi ser billeder (KURVER eller andet) (max. 3 stk. behandlede billeder eller 1 serie) og giver
hinanden konstruktiv kritik.
- Vi aftaler nærmere detaljer vedr. vores arrangement 1. juli 2017 (Fotovenner 2010 fra Ikast).
8. JUNI
- Vi afslutter emnet KURVER med intern konkurrence.
- Konkurrencebillederne vurderes i fællesskab efter endt pointgivning.
- Vinderen kåres og diplom overrækkes.
- 1., 2. og 3. pladsen lægges på klubbens hjemmeside.
15. JUNI
- Sommerafslutning

med spisning fra kl. 18.30.

Andet: RESERVER lørdag den 1. juli 2017
Fotovenner 2010 kommer på besøg den 1. juli 2017
- Vi mødes ved Monarch i Nyborg kl. 9.30 (Nyborg Færgehavn)
- Frokost ca. kl. 12.00 i vores klublokale
- Vi ser Danehofarrangement i Nyborg fra ca. kl. 12.30
- Vi slutter dagen med kaffehygge i vores klublokale ca. kl. 16.00

