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Tervetuloa helmikuiseen jäsentapaamiseen torstaina 1.2.2018 klo 18.00 Kokoontuminen
Uotilan Sinisellä koululla osoitteessa Tuomistontie 1.
Tervetuloa myös studiovuorolle helmikuussa 17.2.2017 klo 13-17. Kokoontumispaikkana
on vanha ja tuttu Kellariteatteri, johon käynti Pallerokujan päästä.
80-vuotis näyttelyn kehystystalkoot ovat 24.2 klo 12 Kellariteatterilla. Niihin voit
ilmottautua raumanksinfo@gmail.com osoitteeseen tai viestillä 050-4079176.

HELMIKUUN JÄSENTAPAAMISEN OHJELMA
Ohjelmassa helmikuun jäsentapaamisessa on Vesa Ala-Hakulan pitämä Luminar -esittely.
Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät ja näyttävät kuviaan.
Helmikuussa käydään vuoden ensimmäinen kuvakilpailu teemalla ”mustavalkoinen”.
Kuvakisan säännöt ovat muuttuneet ja löytyvät kokonaisuudessaan:
http://raumankameraseura.net/?page_id=4820
Teemakilpailuihin kuvat lähetetään sähköpostilla. Kuvien lähetysosoite on
rkskuvat(at)gmail.com. Kuvien nimestä tulee selvitä teeman sekä kuvaajan nimi. Tiedostot
toimitetaan JPEG-muodossa. Kuvan vaakasivun enimmäismitta on 1920 pikseliä ja/tai
lyhimmän enintään 1080 pikseliä sekä resoluution 300 dpi . Yksittäisen kuvatiedoston
koko enintään 2 Mt. Kilpailukuvien vaatimukset on yhtenäistetty SKsL:n kilpailusääntöjen
mukaiseksi.
Helmikuu: Mustavalkoinen
Mitä on mustavalkoinen, onko se kuva mustavalkoisena vai näetkö kuvan aiheen
mustavalkoisena. Mustavalkoinen ei välttämättä tarkoita, että kuva on mustavalkoinen,
vaan näkeekö kuvaaja kuvatun kohteen mustavalkoisena asiana tai teemana.
Mustavalkoinen ei rajaa kuvaa siten, että kuva on kokonaisuudessaan mustavalkoinen vaan
esim. kohde tai ympäristö voi esiintyä mustavalkoisena ja muu osa värillisenä. Luovuus
sallittu ja jopa suotavaa.
Kuvat kisaan ”mustavalkoinen” tulee lähettää maanantai iltaan 29.1. klo 24 mennessä
osoitteeseen rkskuvat@gmail.com.

Normaaliin tapaan tapaamisessa myös jutustelua valokuvauksesta ja sen vierestä, kaffetta,
teetä ja jotain hyvällistä.

MUUT VUODEN 2018 KUVAKILPAILUAIHEET
Vuoden 2018 aiheet yhdistämällä voit saada erittäin mielenkiintoisen kuvakokoelman,
mikäli tutustut helmikuun, huhtikuun ja marraskuun aiheisiin etukäteen ennen kuin
osallistut helmikuun kilpailuun.
Huhtikuu: Sateenkaari
Oletko taltioinut kuvan sateenkaaresta vai haluatko esitää kuvan kokonaisuudessaan,
osittain tai esimerkiksi pääkohteen sateenkaaren väreissä? Vai yhdistätkö edellisen teeman
mustavalkoisen sateenkaariteemaan? Sateenkaaren värit ovat punainen, oranssi,
keltainen, vihreä, sininen, indigonsininen ja violetti. Saako esim. taivas/tähti-, henkilö- tai
maisemakuvista fiktiivisen sateenkaariaiheen? Tai ehkäpä miniatyyri- tai macro-kuvasta?
Syyskuu: Aihe sama kuin SKsL:n teemanäyttelyssä 2018
Tarkennetaan kun SKsL julkaisee vuoden 2018 aiheen.
Marraskuu: Fantasia
Vuoden 2018 teemakilpailu huipentuu fantasiateemaan, jossa voi esimerkiksi yhdistää
edellisten teemojen aiheita tai luoda kokonaan uuden kuvan. Fantasia: mielikuvitukseen
perustuva teos. Fantasiateemaan kuuluu mielikuvitukselliset paikat, olennot ja
tapahtumat. Fantasia voi olla maaginen tai yliluonnollinen aihe. Onko mielessä Scifi, kauhu
tai muu fiktio? Tutustu tähän aiheeseen syvällisesti, sillä aihe tarjoaa erittäin monia
mahdollisuuksia.
Mainittakoon kuitenkin, että fantasiateemaan hyväksytään ainoastaan hyvä maun
mukaisia kuvia.

HELMIKUUN STUDIOVUORO
Helmikuussa studiovuoro on 17.2 klo 13-17. Mallina pitkähiuksinen suomalaiskaunotar ja
mahdollisesti muita yllätys”tähtiä”.

80-VUOTIS JUHLAVUOSI OHJELMA
Juhlapäivä 3.3 ohjelma
13.00 Näyttelyn avajaiset Rauman kirjastossa
Pyyrman trumputtaa näyttelyn avajaiset alkaneeksi
Puheenjohtajan puhe
Ansiomerkkien jako
15.00 Siirtyminen Poselliin
15.30 Juhla Posellissa alkaa
Rauman Kameraseuran puheenjohtajan tervetuliaispuhe
Illallinen

Juhlapuhe
Onnittelut
Kahvi
Nortamon jaarituksia
Vapaata seurustelua
19.00 Tilaisuus päättyy

Posellin juhlatilaisuus: Ilmoittautuminen 15.2.2018 mennessä sihteerille joko tekstiviestillä
050 407 9176 tai sähköpostilla raumanksinfo@gmail.com.
Ilmoitathan samassa viestissä myös mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Hinta 10e sekä seuran jäseneltä että avecilta. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä seuran
tilille FI51 4450 2320 0681 85. Viestiksi ”80-vuotisjuhla” ja juhlijoiden nimet.
• Kutsu on avec.
• Pukukoodi: smart casual

OHJELMARUNKO 2018
Helmikuu
1.2
15.2
17.2
24.2

Jäsentapaaminen, kuvakilpailuteema ”mustavalkoinen”
Viimeinen ilmoittautumispäivä 80-vuotisjuhliin
Studiovuoro
80-vuotis näyttelyn kehystystalkoot Kellariteatterilla klo 12

Maaliskuu
1.3
3.3
17.3
31.3

Jäsentapaaminen
80-vuotis näyttelyn avajaiset Kirjastolla ja juhlat Posellissa
Studiovuoro
Näyttelyn purkutalkoot Kirjastolla klo 11 ja Kellariteatterilla klo 12

Huhtikuu
5.4

Jäsentapaaminen, kuvakilpailuteema ”sateenkaari”

Toukokuu
3.5
Jäsentapaaminen
19.5
Studiovuoro
Kesäkuu
15-17.6

Perinteinen kesäretki Ahvenanmaalle

Syyskuu
6.9
15.9

Jäsentapaaminen, kuvakilpailu teema SKsL:n mukainen
Studiovuoro

Lokakuu

4.10
Jäsentapaaminen
20.10
Studiovuoro
Suomen Kameraseurojen Liiton kiertävä teemanäyttely Rauman kirjastossa
Marraskuu
1.11
Jäsentapaaminen, kuvakilpailuteemana ”fantasia”
17.11
Studiovuoro
13.12
15.12

Jäsentapaaminen
Studiovuoro

Ohjelmarunko tulee vielä elämään ja päivittymään vuoden edetessä.

TIEDON JYVÄSIÄ
Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely kokoelma on tulossa lokakuussa Raumalle
kirjastoon.
Seuran hallitus on täydentänyt studiovarustusta hankkimalla entisten taustapahvien lisäksi
punaisen pahvin ja saanut lahkoiutuksena pari muun väristä taustapahvia. Lisäksi on
hankittu 2 kappaletta 30x160 cm kokovartalovalaisuun tarkoitettuja stripbokseja ja
halkaisijaltaan 180 cm heijastava sateenvarjo täydentämään entistä valonmuokkain
valikoimaa. Tervetuloa kokeilemaan!
Studion vuokraaminen kulkee jatkossa Sannan kautta. Viestiä voi laittaa
raumanksinfo@gmail.com tai 050-4079176. Studiota saavat vuokrata yksin ne Rauman
Kameraseuran jäsenet, jotka ovat käyneet studiovuorolla laitteiden kasauskoulutuksen.

Terveisin,
Teemu, Petri, Sanna, Janne ja Christopher

