
Program för våren 2018 

Söndag 25 februari kl 14–18, Humlan, Kållekärr 
Workshop Lightroom 
Vi går igenom grunderna i Lightroom. Ta med dator med Lightroom-program om du 
har. Det kommer att finnas några lånedatorer. Det går även bra att delta utan dator. 
Vi bjuder på korv & bröd, kaffe. Anmälan till info@tjornsfotoklubb.se senast 23/2. 

Tisdag 6 mars kl 19, Häggvallskolans aula 
Fotograf Ingemar Pettersson – De vita älgarna 
Naturfotografen från Uddevalla som har vigt de senaste sju åren åt Sveriges vita 
älgar. Han har lagt grunden för ett enormt intresse för dessa sagoälgar då hans bilder 
och filmer är publicerade över hela Europa. Ingemar visar bilder och berättar om sitt 
kreativa fotograferande – bland annat om bildkomposition, kamerainställningar, 
nattfotografering med norrsken. Info: www.ipnaturfoto.se 
Entré 50 kr (medlemmar gratis) 
Arr: Tjörns fotoklubb och Studieförbundet vuxenskolan 

Tisdag 13 mars kl 19, Billströmska folkhögskolan 
Tema Människa – natur 
Föreställning från Riksteatern: Slutet enligt Rut, på Billströmska. 
Fotoklubben finns på plats med bildspel i samband med teatern.  
Lägg upp dina bilder i mappen ”Rut” på Dropbox. Tema: Naturen tar över. 
Håll utkik efter mail med länk och när vi senast vill ha dina bilder. 
Läs mer på www.riksteatern.se/forestallningar/slutet-enligt-rut 

Tisdag 20 mars kl 19, Häggvallskolans aula 
Fotograf Mats Alfredsson – ”Streetwalk” 
Mats Alfredsson är professionell gatufotograf och fångar händelser i 
stadsmiljöer i bl a London, Chicago, Palermo och Berlin. 
Entré 50 kr (medlemmar/under 18 år gratis) 
Arr: Tjörns fotoklubb och Studieförbundet vuxenskolan 

Lördag 5 maj kl 11–16 
Iverdagen på Sundsby 
Fotoklubben finns på plats och ger fototips för naturfoto:  
”Naturfoto – kom och prova på” 
Alla föreningar på Tjörn som arbetar med natur- och friluftsliv är inbjudna. 
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Någon helg i maj 
Fotoutflykt till Marstrand (eventuellt med övernattning) 
Mer information kommer senare i vår. Håll utkik på hemsida och i mail. 

Lördag 26 maj, Rönnäng 
Fotoutställning ”Fiske och hav” 
Intresseföreningen i Rönnäng anordnar ”Havets Dag” vid Astrid Kaj. Alla fiskebåtar 
kommer att ligga utanför och vara öppna för ombordstigning m.m. De blir också en 
visning av museibåten vid kajen. Astrid upplåter sin stora hall för utställning m.m.  

3 eller 6 juni kl 18, Hjälteby 
Terminsavslutning med korvgrillning 
Vi avslutar terminen hemma hos Rune Thedin på Hjältebyvägen 151, Hjälteby.  
Grillen står redo för grillning altanen. Vi bjuder på korv, tilltugg och dryck. Bra tillfälle 
att fotografera rhododendron! Begränsad parkering, samåk gärna. 
Håll utkik på hemsidan och mailen för vilken dag det blir. 

FÖRSLAG FRAMTID 
Projekt fotobok 
Det fotograferas som aldrig förr – bilder har blivit en stor del av vår vardag. Bilderna 
flödar förbi, men vad händer med dem sedan? Vilka är motiven och vem berättar om 
dem? En välbesökt och gillad grupp på Facebook är ”Gamla minnen och bilder från 
Tjörn”. De flesta av oss tycker nog det är roligt att se gamla bilder från platsen där vi 
växt upp, människor vi känner igen. Att kunna jämföra då och nu.  

Och någonstans måste man börja. Att ta sig an uppgiften att på ett strukturerat och 
medvetet sätt dokumentera vår nutid, hur det ser ut på Tjörn idag, är kanske något 
för en fotoklubb? Att ta bilderna, förmedla berättelserna. Så att människor i framtiden 
kan känna igen sig, skratta, minnas, njuta eller förfäras. Tillsammans kan vi göra en 
jättefin fotobok om Tjörn och en dokumentation för framtiden.  

Projektet kan drivas som studiecirkel, där vi tillsammans lär oss hela processen – 
från planering till tryck. Kul om vi blir ett gäng som jobbar med detta! 

Lästips: 
• Bilder av samtiden. Har jag något ansvar?

www.fotosidan.se/blogs/tobbes/bilder-av-samtiden-har-jag-nagot.htm
• De flesta vardagsfotografier blir raderade

www.svt.se/nyheter/vetenskap/de-flesta-svenskarna-forlorar-fotominnena
• 

Exempel på andra fotoklubbar som gjort fotoböcker: 
• Åtvidabergs fotoklubb

www.atvidabergsfotoklubb.com/fotoboken.html
• Bankeryds fotoklubb

www.bankerydsfotoklubb.se/2014/09/23/vi-fotograferar-bankeryd-den-11-
oktober-23332219

• Skara fotoklubb
www.skarafotoklubb.se/?page_id=154
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